
 
คําสั่งจังหวัดราชบุรี 
ที่   3746 /2556 

เรื่อง   การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  
................................ 

  ตามที่จังหวัดราชบุรี ได้มีคําสั่งเรื่องการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ใน
การกํากับดูแลส่วนราชการต่าง ๆ และการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด น้ัน 

เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารของจังหวัดราชบุรีหลายตําแหน่ง จึงเห็นเป็นการสมควร    
ปรับปรุงการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้มีความชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้อง              
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ยกเลิกคําสั่งจังหวัดราชบุรีดังนี้ 

1. คําสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2588/2552 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 
2. คําสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1601/2553 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 
3. คําสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 37/2555 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 
4. คําสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2040/2555 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 
5. คําสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 3326/2555 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 
6. คําสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 3557/2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 
7. คําสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1831/2556 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 

และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38  มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 6 ,22 และ 23 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จึงมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล และนายอําเภอปฏิบัติราชการแทน โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  1.  มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  หัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอ ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดังน้ี 
 1.1 มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน โดยให้มีอํานาจในการลงนาม  การส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการทั้งหมดตามระเบียบ 
กฎหมาย หรือการดําเนินการอ่ืนใดของหน่วยงานตามที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด  กํากับ ดูแล การปฏิบัติราชการ 
รายละเอียด ตามผนวก ก. 
 1.2 มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลที่
เก่ียวข้องกับการบรรจุแต่งต้ัง  การแต่งต้ัง (ย้าย) เลื่อนระดับ การดําเนินการทางวินัย  และการอนุญาตการลาออก
ของข้าราชการสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตําแหน่งประเภทวิชาการต้ังแต่ระดับชํานาญการลงมา และ
ตําแหน่งประเภทท่ัวไปต้ังแต่ระดับอาวุโสลงมา สําหรับราชการสังกัดส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ระดับ 7 ลงมา รวมถึง
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา ของหน่วยงานท่ีรองผู้ว่าราชการจังหวัด  กํากับ ดูแล การปฏิบัติราชการ 
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 1.3 มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด  กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
การลาทุกประเภท  การอนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  การอนุญาตไปราชการภายในราชอาณาจักร การอนุญาต           
ไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่างวันหยุดราชการและการไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ            
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  รวมถึงสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด กํากับ ดูแลการปฏิบัติราชการ ยกเว้นการไป
ต่างประเทศและการอนุญาตไปราชการต่างประเทศของหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.4 มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด  กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของข้าราชการสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ต้ังแต่ระดับชํานาญการพิเศษลงมา 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา การออกบัตรประจําตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และการออกบัตร
ประจําตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน   
 1.5 มอบอํานาจในการกํากับดูแลหน่วยงาน ที่มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
รับผิดชอบให้กํากับดูแลครบทั้งกระบวนการ คือ ต้ังแต่การจัดทําแผน การปฏิบัติตามแผน การกํากับติดตาม 
ประเมินผล และการประชาสัมพันธ์  ยกเว้นในส่วนที่เป็นงานนโยบายสําคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายรัฐบาล 
ต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณา  หรือสั่งการก่อนดําเนินงาน 
 1.6 มอบอํานาจในการกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ ในพ้ืนที่อําเภอที่มอบให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดรับผิดชอบให้กํากับดูแลทุกด้านและทุกกระบวนงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน การปกครอง  การบริหาร การพัฒนาฯลฯ ยกเว้นงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ 
 1.7  มอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับการดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ. 2549 ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ   
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอําเภอ  รายละเอียด ตามผนวก ข.  
 1.8 มอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ  
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดของส่วนราชการน้ัน ๆ  รายละเอียด ตามผนวก ค.  
 1.9 มอบอํานาจให้นายอําเภอมีอํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดภายในอําเภอ ตามผนวก ง. 
 1.10 ในกรณีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดตําแหน่งที่ 1 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการ           
ได้ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตําแหน่งที่ 2 เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน  กรณีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดตําแหน่งที่ 2 
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตําแหน่งที่ 3 เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน กรณีที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตําแหน่งที่ 3 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตําแหน่งที่ 
1 เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน  
 2. การมอบอํานาจตามคําสั่งน้ี  เป็นการมอบอํานาจทุกข้ันตอนตามระเบียบ กฎหมายที่เป็น
อํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอํานาจจากกระทรวง ทบวง กรม ของส่วน
ราชการน้ัน ๆ  และผู้มอบอํานาจเห็นชอบให้มอบต่อได้  เว้นแต่เป็นอํานาจที่ระเบียบกฎหมายกําหนดให้เป็น
อํานาจเฉพาะตําแหน่งและการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้ 
  2.1 งานนโยบายที่สําคัญอันเก่ียวกับงานราชการลับ และความมั่นคงของชาติ การ
ประชาสัมพันธ์ทางการเมือง การบริหารจัดการทางการปกครอง 
  2.2 การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการพิจารณาความดี ความชอบของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา และการดําเนินการทางวินัยของหัวหน้าส่วนราชการ 
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ผนวก  ก 
การมอบอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

...................................... 

  1. นายณรงค์  ครองชนม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (ด้านความม่ันคง) 
       กํากับดูแลการปฏิบัติราชการและการประสานงานในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ 
   1.1 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 (1) ที่ทําการปกครองจังหวัดราชบุรี (กลุ่มงานปกครอง/กลุ่มงานความม่ันคง/ 
     งานจัดระเบียบสังคม และ กอ.รมน.) 

 (2) รับผิดชอบงานบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 (3) ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศพส.จ.รบ.) 
 (4) รับผิดชอบงานเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 
 (5) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 
 (6) สํานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 
 (7) สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 
 (8) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 
 (9) สํานักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 
 (10) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 
 (11) สํานักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 
 (12) สํานักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี 
 (13) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 
 (14) ที่ทําการสัสดีจังหวัดราชบุรี 

   1. 2 ราชการบริหารส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ 
 (1) ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 
 (2) กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 137 
 (3) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี 
 (4) เรือนจํากลางราชบุรี 
 (5) เรือนจํากลางเขาบิน 
 (6) สํานักงานวิชาการพลังงานภูมิภาค 4  
 (7) ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี สํานักเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 (8) สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
 (9) สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี 
 (10) สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 
 (11) สํานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 8 ราชบุรี 
 (12) สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
 (13) ศูนย์เพาะชํากล้าไม้ราชบุรี 
 (14) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ําภาชี 
 (15) สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 
 (16) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 
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 (17) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) 
 (18) สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 7 ราชบุรี 
 (19) สํานักงานอัยการจังหวัดราชบุรี  (ยกเว้น การสั่งไม่ฟ้อง) 
 (20) สํานักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี  (ยกเว้น การสั่งไม่ฟ้อง) 
 (21)  สํานักงานอัยการจังหวัดคดีศาลเยาวชนและครอบครัวราชบุรี  (ยกเว้น การสั่งไม่ฟ้อง) 
 (22) สํานักงานประปาเขต 3 

   1.3  ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 
 - องค์การบริหารส่วนตําบล 

   1.4  อําเภอ 
 (1) อําเภอเมืองราชบุรี 
 (2) อําเภอบางแพ 
 (3) อําเภอดําเนินสะดวก 

    
******************* 

          นิสิต  จันทร์สมวงศ์ 
               (นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์) 
               ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
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 2. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (ด้านเศรษฐกิจ) 
      กํากับดูแลการปฏิบัติราชการและการประสานงานในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ 
    1.1 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 (1) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี  
 (2) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 
 (3) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
 (4) สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
 (5) สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี 
 (6) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
 (7) สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี 
 (8) สํานักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
 (9) สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
 (10) สํานักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 
 (11) สํานักงานคลังจังหวัดราชบุรี 

   1.2  ราชการบริหารส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ 
 (1) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี 
 (2) สํานักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี 
 (3) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดราชบุรี 
 (4) สํานักงานสาขาชั่งตวง วัด เขต 0-2 ราชบุรี 
 (5) โครงการชลประทานราชบุรี 
 (6) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดราชบุรี 
 (7) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 ราชบุรี 
 (8) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 
 (9) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 
 (10) ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 
 (11) ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 
 (12) ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
 (13) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 
 (14) สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 
 (15) สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 
 (16) สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
 (17) ด่านกักสัตว์ราชบุรี 
 (18)  แขวงการทางราชบุรี 
 (19) สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี 
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 (20) สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 
 (21) สํานักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี 
 (22) สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี 
 (23) สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

   1.3 ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

   1.4  อําเภอ 
 (1) อําเภอปากท่อ  
 (2) อําเภอวัดเพลง 
 (3) อําเภอสวนผึ้ง 
 (4) อําเภอบ้านคา 

   
****************** 

          นิสิต  จันทร์สมวงศ์ 
               (นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์) 
               ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
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  3.  นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ด้านสังคม) 
            กํากับดูแลการปฏิบัติราชการและการประสานงานในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ 
    1.1 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 (1) สํานักงานจังหวัดราชบุรี 
 (2) ที่ทําการปกครองจังหวัดราชบุรี (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) 
 (3) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
 (4) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (5) สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี 
 (6) สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 
 (7) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 
 (8) สํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี 
 (9) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 
 (10) สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 
 (11) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 
 (12) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

    1.2  ราชการบริหารส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ 
 (1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ 2 
 (2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เขต 8  
 (3) สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 
 (4) สถาบัน กศน. ภาคกลาง 
 (5) สํานักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี 

 (6) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชุบรี 
 (7) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนภาค 2 (จังหวัดราชบุรี) 
 (8) ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี 
 (9) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4  
 (10) ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 6 ราชบุรี 
 (11) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดราชบุรี 
 (12) ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 49 จังหวัดราชบุรี 
 (13) ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
 (14)  สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวดัราชบุร ี
 (15)  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 

 (16) ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 
 (17) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 
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 (18) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
 (19) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
 (20) ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 ราชบุรี 
 (21) สํานักงานศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 
 (22) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
 (23) สํานักงานเคหะชุมชนจังหวัดราชบุรี 
 (24) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดราชบุรี 

   1.3 ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 
 - เทศบาล 

    1.4  อําเภอ 
 (1) อําเภอโพธาราม 
 (2) อําเภอบ้านโป่ง 
 (3) อําเภอจอมบึง 

   
   

************************* 
 

          นิสิต  จันทร์สมวงศ์ 
               (นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์) 
               ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 



ผนวก ข 
การมอบอํานาจใหห้วัหนา้สว่นราชการส่วนภูมิภาค/ส่วนกลางปฏบิตัริาชการแทน 

เกี่ยวกบัการดาํเนนิการตามระเบยีบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

และระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดดุ้วยวิธกีารทางอิเลค็ทรอนิคส์ พ.ศ. 2549 
 (แนบทา้ยคาํสั่งจังหวัดราชบรุี ที่   3746 2556  ลงวันที่  29 ตุลาคม 2556) 

------------------------- 
ผู้ไดร้บัมอบอํานาจ วงเงินที่ไดร้บัมอบหมาย หมายเหต ุ

- รองผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 10 ล้านบาท  
ยกเว้นวิธีพิเศษ 

 

- หัวหน้าส่วนราชการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน  5  ล้านบาท   
ยกเว้นวิธีพิเศษ 

 

- นายอําเภอ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน  5 ล้านบาท   
 ยกเว้นวิธีพิเศษ 

 

- ผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชบุรี ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 1  ล้านบาท    
ยกเว้นวิธีพิเศษ 

 

- ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่ัวไป ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 1  ล้านบาท    
ยกเว้นวิธีพิเศษ 

 

- ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท    
ยกเว้นวิธีพิเศษ 

 

- สาธารณสุขอําเภอ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน  50,000  บาท    
ยกเว้นวิธีพิเศษ 

เฉพาะเงินบํารุงของ
สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัด 

 
                  นิสิต  จันทร์สมวงศ์ 
               (นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์) 
               ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
 



ผนวก ค. 
             บัญชีการมอบอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนกลางปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือดําเนินการอ่ืน 

(แนบทา้ยคําสัง่จังหวัดราชบรุี ที ่ 3746 /2556  ลงวันที ่ 29 ตุลาคม 2556) 

ที ่ ส่วนราชการ อํานาจหน้าที ่
กฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง   

มต ิ ครม. 
1 ทุกส่วนราชการ 1.1 การแต่งต้ังผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเอง และ

คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  1.2 การตรวจสอบพัสดุประจําปีและการจําหน่ายพัสดุ  
ทุกข้ันตอน 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  1.3 การแต่งต้ังหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหัวหน้าหน่วยพัสดุและ
เจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนราชการ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  1.4 การลงนามใน ก.พ.7  และการส่ง ก.พ.7 รวมท้ัง
เอกสารประวัติข้าราชการ , ลูกจ้างและพนักงานราชการ  

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 

  1.5 การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของข้าราชการ 

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551  
มาตรา 59  
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและการ
พัฒนาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ 
พ.ศ. 2553  

  1.6 การลงนามในแบบขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ
พิเศษ บําเหน็จดํารงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการสามัญ
ออกจากราชการ  แบบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ 

  1.7 การลงนามในแบบขอรับบํานาญพิเศษ และ/หรือ
บําเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย  

  1.8 การลงนามในแบบขอรับเงินบําเหน็จบํานาญปกติ และ/
หรือเงินบําเหน็จพิเศษลูกจ้าง หรือการขอรับเงินจากกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ และ
แบบรับรองสมุดประวัติ แบบขอรับเงินกองทุน กบข. 

- พระ ร า ช บัญญั ติ บํ า เ ห น็ จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ ว ย บํ า เ ห น็ จ ลู ก จ้ า ง  พ .ศ . 
2519 
-พระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

  1.9 การอนุญาตการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
รวมท้ังการอนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของพนักงานราชการ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  1.10 การอนุญาตการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
รวมท้ังการอนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการและ
ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัด 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการอนุญาตให้เดินทางไป
ราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ.2524  
และ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535 
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มต ิ ครม. 
  1.11 การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  

ในสังกัดลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร  ลาพักผ่อน
ประจําปี  ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ที่เป็นอํานาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 
2555 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
-ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เ ร่ือง  สิท ธิ
ประโยชน์ของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 

  1.12 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสังกัด 
    

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
-หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค  
๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๔ 
 สิงหาคม ๒๕๕๓  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ ว ย ก า ร เ ล่ื อ น ขั้ น ค่ า จ้ า ง
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2544 

  1 .13 การประเ มินผลการทดลองปฏิ บัติ ราชการของ
ลูกจ้างประจํา 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ ว ย ลู กจ้ า งป ระจํ า ขอ ง ส่ วน
ราชการ พ.ศ. 2537 

  1.14 การสั่งจ้าง การเลิกจ้าง และการอนุญาตให้ลูกจ้าง
ชั่วคราวลาออกจากราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0527.6/ว 31  
ลว. 26 เมษายน 2542 
-ระเบียบสํานักงานประกันสังคม
ว่าด้วยการบริหารและจัดการ
พนักงาน พ.ศ.2540 

  1.15 งานเกี่ยวกับการส่ังการให้ข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานราชการในสังกัดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 
2550 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  1.16 การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ ว ย ห ลั ก เ กณ ฑ์ ก า ร ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

  1.17 การอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางออกนอกเขตจังหวัด
ที่ตั้งสํานักงานหรือเป็นการใช้ข้ามคืน รวมทั้งการอนุญาตให้
นําไปเก็บรักษานอกบริเวณของส่วนราชการเป็นคร้ังคราวตาม
ความจําเป็น 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 
2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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มต ิ ครม. 
  1.18 การดําเนินการทางทะเบียนรถที่อยู่ในสังกัด เช่น การ

จดทะเบียน การโอน การต่อทะเบียนรถ การแจ้งย้ายเข้า-
ออก การเปลี่ยนลักษณะรถ การเปลี่ยนสีรถ การขอคัดใบ
แทนคู่มือจดทะเบียนรถ การขอคัดเครื่องหมายการเสียภาษี
รถประจําปีหรือป้ายทะเบียนรถใหม่แทนของเดิมที่สูญหาย 
การยกเลิกการใช้รถ และการอ่ืน ๆ ที่กระทําต่อนายทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และว่าด้วยการขนส่งทางบก 

- พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 
2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 

  1.19 การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มี
ผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ . 
2526 

  1.20 การจ่ายเงินยืมและการจ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังการเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  

  1.21 การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ระเบียบ กค. ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมการจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ  
พ.ศ. 2549  

  1.22 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าหมายเลข ค่า
เช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

- หนังสือ กค. ที่ 0526.7/ว39 
ลว. 25 มีนาคม 2539 

  1.23 การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามหนังสือเวียน
กระทรวงการคลังทุกฉบับที่ระบุว่าเป็นอํานาจของหัวหน้า
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและได้มอบอํานาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแล้ว 

- ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2549 

  1.24 การติดต้ังและย้ายโทรศัพท์ประจําของหน่วยงาน - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
มาก ที่ กค 0502/47675 ลง
วันที่ 22 สิงหาคม 2533 

  1.25 อนุมัติการทําลายหนังสือของส่วนราชการ  - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 
2526  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  1.26 กํากับ  ดูแล  เก่ียวกับการร่วมหรือจัดทํายุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาเฉพาะกิจต่าง ๆ ในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

 

  1.27 งานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือคําสั่งของ
ทางราชการ  อันเป็นระเบียบภายในของส่วนราชการต่างๆ  
ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจํา  เป็นงานที่ไม่มีปัญหาและเป็นงานที่
มิได้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะ 
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มต ิ ครม. 
  1.28 งานท่ีปฏิบัติเป็นประจํา  ได้แก่การโต้ตอบหนังสือการ

ตอบรับ  การเตือน  การเร่งรัด  การทักท้วงการทวงถาม  
การขอเบิกแบบพิมพ์และพัสดุต่างๆ(สําหรับการโต้ตอบ
หนังสือราชการที่เป็นการช้ีแจงข้อบกพร่องของผู้ปฏิบัติหรือ
จําเป็นต้องใช้ถ้อยคําในหนังสือตําหนิการกระทําหรือว่ากล่าว
ให้พึงสังวรณ์หรือเป็นหนังสือเตือนการทํางานล่าช้าหรือ
ละเลยการปฏิบัติให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
ผู้รักษาราชการแทนลงนามโดยเฉพาะ) 

 

  1.29 รายงานการดํา เ นินการเกี่ ยว กับการโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร เมื่อ ผวจ. 
อนุมัติให้โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามแบบ
รายงานที่สํานักงบประมาณกําหนด ให้สํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ 
พร้อมสําเนาแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดทราบ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2548 

  1.30 การลงนามเก่ียวกับการรายงาน หรือการแจ้งข้อมูล 
หรือผลการดําเนินงานหรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่ งจะต้อง
ดําเนินการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยไม่ต้อง
มีการวินิจฉัยสั่งการ  

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ ว ยหลั ก เ กณ ฑ์ ก า รป ฏิ บั ติ
เก่ียวกับการรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

  1.31 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
การขอรับเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัด ตลอดจน
การรับรองการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัด 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2530 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2 ที่ทําการปกครอง
จังหวัด 

2.1 การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่าง ๆเพ่ือ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในวงเงินไม่เกิน  
50,000  บาท 

 

  2.2 การรายงานผลการดําเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับหมู่บ้าน  
อพป. 

- พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหาร
หมู่ บ้ านอาสาพัฒนาป้อง กัน
ตนเอง  
พ.ศ.  2522 

  2.3 การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการตาม
ความจําเป็นและเร่งด่วน 

- หนังสือ ที่  มท 0309/ว 
588 ลว. 26 เมษายน 2522 

  2.4 งานทะเบียนราษฎร  และทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชน 

- พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร 
พ.ศ.2534 และพ.ร.บ.บัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 

  2.5 การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตการค้าของเก่าอันได้แก่  
โบราณวัตถุ  เพชร  พลอย  ทองนาค  เงิน อ่ืน ๆ 
 

- พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาด
และค้าของเก่า  พ.ศ. 2474 
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มต ิ ครม. 
  2.6 การลงนามบัตรประจําตัว การควบคุมการขออนุญาตจด

ทะเบียนต้ังช่ือ - สกุลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกําหนดในตําแหน่งนายทะเบียนจังหวัด 

- พ.ร.บ.ช่ือบุคคล พ.ศ. 2505  
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย  ที่
1430/2505 ลว.5 ธ.ค. 
2505  - ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2506 

  2.7 ควบคุมการออกและใช้บัตรประจําตัวกํานันผู้ใหญ่บ้าน  
แพทย์ประจําตําบล  สารวัตรกํานันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ฝ่าย
รักษาความสงบ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ย ก า ร อ อ ก แ ล ะ ใ ช้ บั ต ร
ประจําตัวกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจําตําบล  สารวัตร
กํานัน  ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
รักษาความสงบ  พ.ศ. 2515 

  2.8 การควบคุมการดําเนินงานสุสานและฌาปนสถาน - พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน  
พ.ศ. 2528 

  2.9 การลงนามในบัตรประจําตัวกรรมการอิสลาม และการ
ออกใบรับรองกรรมการอิสลาม 

- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
 192/2531  
ลว 21 มีนาคม2531 

  2.10 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังมูลนิธิเปลี่ยนแปลงมูลนิธิ - ระเบียบการจดทะเบียนมูลนิธิ 
พ.ศ. 2497 แก้ไขเพ่ิมเติม   
ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2526 

  2.11 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังมัสยิด - ระเบียบการจดทะเบียนมัสยิด 
พ.ศ. 2494 

  2.12 การลงนามในต๋ัวรับจํานําในฐานผู้ประสานงานแจ้งการ
ถือปฏิบัติ 

- หนังสือที่ มท 0314/ว 2501  
ลว. 7 พฤศจิกายน 2520 

  2.13 การอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ายเงินฌาปนกิจของ
ข้าราชการ  ลูกจ้าง 

-หนังสือ ที่ มท 0313/ว 83905  
ลว. 25 ตุลาคม 2519 

  2.14 การลงนามในบัตรประจําตัวสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน 

- ระเบียบกองอาสารักษา 
ดินแดนว่าด้วยบัตรประจําตัว 
ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน.
พ.ศ. 2528 

  2.15 การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินฌาปนกิจของข้าราชการ 
ลูกจ้าง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล ฯลฯ ตาม
ระเบียบ ปค. ว่าด้วยฌาปนกิจสงเคราะห์กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน พ.ศ. 2530 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 

- ระเบียบการฌาปนกิจ 
กรรมการปกครอง ว่าด้วยการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ 
(ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2539 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 

  2.16 ควบคุมการออกและใช้บัตรประจําตัวของสมาชิกไทย
อาสาป้องกันชาติ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ  
พ.ศ. 2521 
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มต ิ ครม. 
  2.17 การสั่งจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งความนําจับตามกฎหมาย

ว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชน 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดี
จับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายว่า
ด้วยบัตรประจําตัวประชาชน 
พ.ศ. 2534 ข้อ 5,9,13 

  2.18 การออกบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer)  

- ระเบียบกรมการปกครองว่า
ด้วยการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม
แ บ บ สั ง เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ถี่ 
(Synthesizer) ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมการปกครอง พ .ศ . 
2538 ข้อ 16 

  2.19 การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร  กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 

- ระเบียบ  มท. ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนตําแหน่งและ
เงินอ่ืนให้แก่กํานันผู้ใหญ่บ้าน  
พ.ศ. 2520 

  2.20 ดําเนินการเก่ียวกับการจ้างพนักงานราชการ ได้แก่ การ
สรรหาและเลือกสรร การดําเนินการจ้างและการจัดทําสัญญา
จ้าง การออกคําสั่งมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ 
การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการบังคับบัญชาพนักงานราชการ 

- คําสั่งกรมการปกครองที่ 
 345/2554  
ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 

  2.21 การจดทะเบียนจัดต้ังสมาคม การแต่งต้ังกรรมการ
สมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการการแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับสมาคม การยกเลิกสมาคม 

-กฎกระทรวง (พ .ศ . 2537) 
ออกตามคว าม ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง
วันที่ 15 กันยายน 2547 เรื่อง 
แต่งต้ังนายทะเบียนสมาคม 

3 3.1 การอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนสังคมสงเคราะห์(อพป.) 
ช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนในหมู่บ้าน(อพป.) ครั้งหนึ่งไม่เกิน 
1,000  บาท 

 

 

สํ านั กงานพัฒนา
สั งคมและความ
มั่ นคงของมนุษย์
จังหวัด 3.2 การอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนสังคมสงเคราะห์ส่วนภูมิภาค  

ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาสังคมในกรณีจําเป็นและ
ฉุกเฉินคร้ังหน่ึงไม่เกิน 1,000  บาท 

 

  3.3 การอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนสังคมสงเคราะห์ส่วนภูมิภาค  
ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาสังคม  ในกรณีจําเป็นและ
ฉุกเฉินคร้ังหน่ึงไม่เกิน 1,000  บาท 

 

  3.4 การอนุมัติจ่ายเงิน  หรือสิ่งของเพ่ือสงเคราะห์เด็กและ
ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนตามระเบียบกรม
ประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว  
พ.ศ. 2529  ข้อ 9 ข้อ 8 ครั้งหน่ึงไม่เกิน  2,000  บาท 
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มต ิ ครม. 
  3.5 งานติดต่อส่วนกลางที่ต้องรายงานเป็นประจําทุกเดือน  

เช่น  รายงานประจําเดือน ฯลฯ 
 

  3.6 การอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นค่า
พาหนะเดินทางและค่าอาหารส่งกลับภูมิลําเนาเดิมในวงเงิน
ครั้งละไม่เกิน  500  บาท 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้
ยากในประเทศให้กลับภูมิลําเนา
เดิม  พ.ศ. 2524 

  3.7 การลงนามในหนังสือเรียกเจ้าของและผู้จัดการหอพัก   
มาพบเพ่ือแนะนํา  ช้ีแจงเก่ียวกับการดําเนินงานหอพัก 

- พ.ร.บ. หอพัก  พ.ศ. 2507 

  3.8 การลงนามในหนังสือแจ้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
เพ่ือให้ดําเนินงานให้เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย 

-พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ.2517 

  3.9 การลงนามหนังสือส่งตัวคนชราเข้าสถานสงเคราะห์คนชรา  
  3.10 การลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุน และสัญญากู้ยืมเงิน 

และสัญญาค้ําประกันกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ  และการกํากับ การติดตาม การเร่งรัด และการดําเนินคดี
แพ่งเก่ียวกับหน้ีสินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ การสอบสวนทางวินัย การสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีอาญา และการดําเนินคดี
อาญาในกรณีพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สํานักงานพัฒนาสังคมฯ และบุคคลอ่ืน
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

-คําสั่งสํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ที่ 84/2556 ลงวันที่ 
29 เมษายน 2556 

  3.11 การเลือกสรร การกํากับดูแล การอนุมัติการลา และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

-คําสั่งสํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ที่ 83/2556 ลว. 29 
เมษายน 2556 

  3.12 การสั่งจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ หลั งจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุ นหรื อ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ได้อนุมัติแล้ว 

-คําสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
ที่ 210/2553  
ลว. 5 กรกฎาคม 2556 

4 สํานักงานที่ดิน
จังหวัด 

4.1 การแก้ไขทะเบียนการครอบครองที่ดินเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ 

- หนังสือกรมที่ดินที่ มท. 
 0606/2537 ลว 5 ม.ค. 2537 

  4.2 การสั่งแก้ไขกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่าการแจ้ง
ครอบครองที่ดินมีการผิดพลาดและความคลาดเคลื่อน 

-  คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่  
1244/2497 ลว. 9 พ.ย. 2497 

  4.3 การสั่งให้ตรวจสอบและรายงานเก่ียวกับการตรวจสอบ
หลักทรัพย์ 

 
 

  4.4 การสั่งหักเงินค่าอากรแสตมป์ออกในอัตราร้อยละ 3 
ของเงินต่ออากรแสตมป์ที่ ได้ชําระและดําเนินการแทน
เกี่ยวกับการใช้จ่ายกรณีที่จําเป็นและเก่ียวกับกิจกรรมการ
จัดเก็บอากรแสตมป์ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การชําระและนําส่งภาษีจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2542 
และกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
อากรแสตมป์ พ.ศ. 2542 
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มต ิ ครม. 
  4.5 การรายงานขอแก้เขตและเน้ือที่ไปยังกรมที่ดิน  
  4.6 การอนุญาตนัดรังวัดกรณีพิเศษ  นอกเหนือจากลําดับได้

โดยอาศัยเหตุผลและความจําเป็นเร่งด่วนเป็นกรณี ๆ ไป 
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ 
8942/2499 ลว. 29 พ.ย. 
2499  และหนังสือกรมที่ดิน ที่ 
มท 0611/ว 13697  
ลว. 24 มิ.ย. 2523 และ 
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0611/  
ว 18134 ลว. 5 ส.ค. 2523 

  4.7  การใช้จ่ายกรณีจําเป็นและเกี่ยวกับกิจการจัดเก็บอากร
แสตมป์ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการรับชําระและนําส่งภาษี
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. 2525 ข้อ 18 และข้อ 23 

  4.8 การดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง - ประมวลกฎหมายที่ดิน 

5  5.1 ดําเนินการแทนกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะนิติบุคคล 
ดังน้ี 

 

 

สํานักงาน 
ประชาสัมพันธ์ 
จังหวัด    1) แจ้งความร้องทุกข์กรณีทรัพย์สินของทางราชการได้รับ

ความเสียหาย หรือกรณีมีการกระทําความผิดทางอาญา 
- ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

      2) ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด - พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 
2539 

      3) ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร - พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2540 

      4) ดําเนินการตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง - พ .ร .บ .  วิ ธีป ฏิ บั ติ ราชการ
ทางการปกครอง พ.ศ. 2539 

      5) ดําเนินการตาม พ.ร.บ. วิทยุโทรทัศน์ - พ .ร .บ . วิทยุ โทรทัศน์  พ .ศ . 
2498 

      6) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 

      7) ดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

- พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2547 และพ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ  พ.ศ. 
2537 

6 สํานักงานพาณิชย์
จังหวัด 

6.1 การแจ้งความเพ่ือดําเนินคดีในทางแพ่งและอาญาเมื่อ
เกิดการทุจริตหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินในจังหวัด 

- คําส่ังกระทรวงพาณิชย์ ที่ 
295/2521 ลว.19 ก.ย. 2521 

  6.2 การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ได้แก่ รับแจ้งข้อมูล
และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และประสานกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 

- คําสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 
 388/2536 ลว. 9 พ.ย. 
2536 

  6.3 งานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 2489 ซึ่งต้อง
ติดต่อกับสํานักงานคณะกรรมการปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. การค้า
ข้าว พ.ศ. 2489 (ป.ก.ข.) 

- พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 
2489 
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มต ิ ครม. 
  6.4 การเบิกจ่ายแบบพิมพ์และการรายงานการแสดงยอด

แบบพิมพ์ต่าง ๆ ประจําเดือน 
 

  6.5 การส่งสําเนาประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัด  
  6.6 การรายงานจํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบการค้าข้าว

แต่ละประเภท รวมท้ังรายงานการขออนุญาตเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง หรือแจ้งยกเลิกหรือได้สั่งเพิกถอนจากจํานวนผู้
ได้รับอนุญาตประกอบการค้าข้าวแต่ละประเภทเป็นประจํา
ทุกเดือน 

 

  6.7 การรายงานรับและการนําส่งเงินรายได้ที่ได้รับตาม 
พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 2489 ประจําเดือน 

 

  6.8 การอนุญาต การกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาต และการ
พิจารณาต่ออายุหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว 

 

  6.9 ให้คําแนะนํา คําปรึกษา การจดทะเบียนหรือการแจ้ง
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ระเบี ยบกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาว่าด้วยการบริการข้อมูล 
การจดทะเบียนและการแจ้งข้อมูล
เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาใน
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2546 

 6.10 จัดส่งคําขอแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและคําขอ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมหลักฐานประกอบคําขอท่ีได้รับไปยัง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

- ประกาศกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เรื่องการแจ้งข้อมูลและ
ขอรับบริการข้อมูลลิขสิทธ์ิ ลง
วันที่  7  พ .ย .  2545 และ
ระ เ บียบกรมทรัพ ย์สิ นทาง
ปัญญาและขอรับบริการข้อมูล
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 7 
พ.ย. 2545 

 

 

 - ประกาศกรมฯ เร่ือง การแจ้ง
ข้อมูลและขอรับบริการข้อมูล
ความลับทางการค้า ลงวันที่ 7 
พ.ย. 2545 และระเบียบกรมฯ 
ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลและขอรับ
บริ ก ารข้ อมู ลความลั บทาง
การค้า พ.ศ. 2545 

   - ประกาศกรมฯ เร่ือง การแจ้ง
ข้อมูลและขอรับบริการข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทย ลงวันที่ 7 
พ.ย. 2545 และระเบียบกรมฯ 
ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลและขอรับ
บริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทย พ.ศ. 2545 
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มต ิ ครม. 
7 สํานักงานสถิติ 

จังหวัด 
7.1 จัดทําสํามะโน หรือการสํารวจประกาศกําหนดใบแบบ
และกําหนดข้อถาม และวิธีการกรอกรายการในใบแบบและ
ใบกําหนดข้อถาม กําหนดระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานจัดส่งใบแบบและระยะเวลาที่ผู้กรอกจะต้องส่งใบ
แบบคืน 

- พ .ร .บ .  สถิ ติ พ .ศ .  2508 
มาตรา 16 

 

 7.2 ให้ความยินยอมในเรื่องการเบิกเงินงบประมาณแทน  
ส่วนราชการอ่ืนโดยลงนามในใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณ
แทนกัน (แบบ 8200) ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการผู้เบิกแทน 

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
055.4/3ว 274  
ลว. 30 ก.ย. 2545 

 
 7.3 แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และการออกบัตรประจําตัว

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเพ่ือปฏิบัติการ 
- พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ. 2550 

8 สํานักงาน
สาธารณสขุจังหวัด 

8.1 การอนุมัติจ่ายเงินค่าอาหารคนไข้โดยเงินงบประมาณ
และเงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุข 

- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ 
กค 0502/6936  
ลว. 28 ม.ีค. 2517 

  8.2 การต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3  
หรือประเภท 4 

- มาตรา 21  ตาม
พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท  พ.ศ. 
2518 

  8.3 การอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 
3  หรือประเภท 4   

- พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิต
และประสาท พ.ศ. 2518   
ม. 4 (2) 

  8.4 การออกใบแทนใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิใน 
ประเภท 3  หรือประเภท 4 

- ม. 32 ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท  พ.ศ. 2518 

  8.5 การรับแจ้งรายละเอียดของฉลากอาหารพร้อมปรุง
อาหารสําเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที 

- คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาที่ 93/2540  
ลว 17 มี.ค. 2540 

  8.6 การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  การทําการเช่าขอใช้บริการและ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ 

 

  8.7 การอนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการนําส่งผู้ป่วยไปทํา
การรักษาที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดหรือกรุงเทพฯ โดยรีบด่วน
และข้ามคืน 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 

  8.8 การลงนามรับรองความถูกต้องในแบบประวัติพนักงาน  
ของรัฐ 

 

  8.9 การอนุมัติให้เบิกเงินสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในสังกัด 

 

  8.10 การอนุมัติให้แลกเปลี่ยนยาและเวชภัณฑ์ระหว่าง
หน่วยราชการและเอกชนวงเงินครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท 
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้ว 

- ระเบียบ สร.ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อ 123-127 
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มต ิ ครม. 
  8.11 การอนุมัติให้ยืมและแลกเปลี่ยนยาเวชภัณฑ์ของสถาน

บริการสาธารณสุขในความรับผิดชอบ 
- ระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ  
146-150 

 
 8.12 ลงนามในฐานะ “ผู้รับสัญญา” ในสัญญาการเป็น

พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 8.13 ลงนามในข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล

เครือข่ายประกันสังคม 
-คําสั่ง สป.ที่ 1838/2548 
ลว. 22 สิงหาคม 2548 

  8.14 การขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การขอใช้ที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การขอใช้ที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน การขอใช้ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองการขอใช้
ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์และการขอใช้ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่
กัลปนา 

- คําสั่ง สป.ที่ 923/2553 
ลว. 10 มีนาคม 2553 

  8.15 การให้ความยินยอมต้ังตู้ ATM ในหน่วยบริการหรือ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

-คําสั่ง สป.ที ่590/2549 
ลว. 31 มีนาคม 2549 

  8.16 การทําประกันภัยรถราชการ -คําสั่ง สป.ที ่363/2549 
ลว. 27 กมุภาพันธ์ 2549 

  8.17 การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นกับบริษัทพาณิชย์การ
ประกันภัยจํากัดหรือบริษัทประกันภัยอ่ืน ๆ ตาม พรบ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ทุกข้ันตอนจนเสร็จ
สิ้นกระบวนการ 

-คําสั่ง สป.ที่ 2806/2548 
ลว. 14 ธันวาคม 2548 

  8.18 การให้ความเห็นชอบในการขอใช้ที่ราชพัสดุ การให้
ความเห็นชอบในการรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น
ที่ราชพัสดุ การจําหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะร้ือถอน 
หรือวัสดุรื้อถอน การจําหน่ายต้นไม้ ดินหรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่
ได้มาจากท่ีราชพัสดุการนําวัสดุที่รื้อถอนหรือต้นไม้ดินหรือ
วัสดุอ่ืน ๆ ไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการและการให้
ความเห็นชอบในการส่งคืนที่ราชพัสดุตลอดจนถึงการ
ดําเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับที่ราชพัสดุ 

-คําสั่ง สป.ที่ 2168/2547 
ลว. 14 ตุลาคม 2547 

  8.19 การดําเนินคดีแพ่ง 
(1) การออกหนังสือแจ้งทวงถามให้ลูกหน้ีชําระหนี้และรับ
ชําระหน้ีหรือกรณีมีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกัน วินาศ ภัย  โดยมี การออกหนังสื อทวงถามใ ห้
ผู้ประสบภัยจากรถและบริษัทประกันภัยจํากัดที่ ต้อง
รับผิดชอบชําระค่ารักษาพยาบาลตามคําสั่งกระทรวงการคลัง
ที่ให้มีการขอรับชําระหน้ีโดยการย่ืนคําขอรับชําระหน้ีกับผู้
ชําระหน้ีและกองทุนประกันวินาศภัย 

-คําสั่ง สป.ที ่1491/2552 
ลว. 18 มิถุนายน 2552 
-พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 60 และ 62 

  (2) การแต่งต้ังพนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดีในกรณีมีการ
ขอรับค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
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มต ิ ครม. 
  (3) การติดตามผลการขอให้ศาลออกคําบังคับและการขอ

หมายบังคับคดี 
 

  (4) การสืบหาหลักทรัพย์  
  (5) การลงนามในหนังสือมอบอํานาจในการยึดทรัพย์ การ

อายัดทรัพย์ การขายทอดตลาดและดําเนินการบังคับคดีอ่ืน
จนเสร็จสิ้นทั้งกระบวนการ 

 

  (6) การตรวจสอบรายช่ือผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดล้มละลาย 
การ ย่ืนคํ าขอรับชําระหน้ีและการดําเ นินการด้านคดี
ล้มละลายอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ใน พรบ.ล้มละลายและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

  (7 )  การ ย่ืนคํ า ร้องขอเฉลี่ ยท รัพ ย์รวมถึ งการแต่ง ต้ั ง
ทนายความเพ่ือให้ดําเนินการแพทน 

 

  (8) การรายงานผลการดําเนินคดีให้กระทรวงการคลังทราบ  
  8.20 การดําเนินคดีอาญา การแจ้งความร้องทุกข์และการ

กล่าวโทษในคดีอาญา คดีแพ่งเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญากรณี 
สป. เป็นผู้เสียหายรวมถึงการติดตามผลการดําเนินคดีของ
พนักงานสอบสวน 

-คําสั่ง สป.ที ่1491/2552 
ลว. 18 มิถุนายน 2552 

  8.21 การดําเนินคดีล้มละลาย 
(1) ลงนามในใบมอบอํานาจ และการย่ืนคําขอรับชําระหน้ีใน
คดีล้มละลาย ทั้งกรณีที่ สป.เป็นโจทย์หรือกรณีเจ้าหน้ีอ่ืน  
เป็นโจทก์ 

 

  (2) การดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่กํ าหนดไว้ใน พ .ร .บ . 
ล้มละลายและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

  8.22 การดําเนินคดีปกครอง  
  (1) การออกหนังสือแจ้งทวงถามให้ลูกหน้ีชําระหนี้และรับ

ชําระหน้ี 
 

  (2) การติดตามผลการขอใช้ศาลออกคําบังคับและการขอ
หมายบังคับคดี 

 

  (3) การสืบหาหลักทรัพย์  

  (4) การตรวจสอบรายช่ือผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดล้มละลาย 
การ ย่ืนคํ าขอรับชําระหน้ีและการดําเ นินการด้านคดี
ล้มละลายอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ.ล้มละลายและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

  (5 )  การ ย่ืนคํ า ร้องขอเฉลี่ ยท รัพ ย์รวมถึ งการแต่ง ต้ั ง
ทนายความเพ่ือให้ดําเนินการแทน 

 

  (6) การรายงานผลการดําเนินคดีให้กระทรวงการคลังทราบ  

  8.23 การพิจารณาอนุญาตหรืออนุมั ติให้ลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศรวมถึงการลง
นามในคําสั่งอนุญาต/อนุมัติ 

-คําสั่ง สป.ที ่1478/2553 
ลว. 20 พฤษภาคม 2553 
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มต ิ ครม. 
  8.24 ลงนามเป็นผู้รับสัญญาในการทําสัญญาลาไปศึกษาหรือ

ฝึกอบรมภายในประเทศ 
 

  8.25 ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขสัญญาลาไปศึกษาหรือ
ฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศลงนามสัญญาเป็นผู้รับ
สัญญาที่มีการแก้ไขดังกล่าว 

 

  8.26 คิดคํานวณค่าปรับและคิดคํานวณดอกเบ้ียในการผิด
สัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

  8.27 การเรียกชดใช้ค่าปรับและค่าเสียหายจากผู้ผิดสัญญารับ
ทุนลาศึกษา ฝึกอบรมท้ังภายในประเทศและต่างประเทศตามท่ี
กระทรวงการคลังกําหนดกระทรวงการคลัง กรณีผู้ผิดสัญญาขอ
ผ่อนชําระหน้ีนอกเหนือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 

 

  8.28 อนุมัติให้ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศที่ผิดสัญญาเพราะลาออกจากการศึกษา ถูกพัก
การศึกษาหรือออกจากการศึกษาด้วยเหตุใด ๆ ในระหว่างที่กําลัง
ศึกษาอยู่ ผ่อนชําระหน้ี รวมทั้งการทําความตกลงกับ 

 

  8.29 อนุมัติให้ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษา ลาศึกษาฝึกอบรมท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ผ่อนชําระหน้ี รวมท้ังการทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง กรณีผู้ผิดสัญญาขอผ่อนชําระ
หน้ีนอกเหนือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 

 

  8.30 จัดให้ผู้ผิดสัญญา รับทุนการศึกษา ลาศึกษาฝึกอบรมท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนชําระ
หน้ี ทําหนังสือรับสภาพหน้ี ผ่อนชําระหน้ีและสัญญาคํ้าประกัน
ตามแบบที่กระทรวงกําหนด 

 

  8.31 ยินยอมให้ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษา ลาศึกษาฝึกอบรม
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นับระยะเวลาการกลับเข้ารับ
ราชการเป็นระยะเวลารับราชการชดใช้ตามสัญญาและจัดให้ผู้ผิด
สัญญากลับเข้ารับราชการจัดทําสัญญาผ่อนผันและสัญญาค้ํา
ประกันตามหลักเกณฑ์และแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

  8.32 การประสานงานกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
สํานักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการดําเนินการ
เก่ียวกับสัญญารับทุนการศึกษา สัญญาลาศึกษาฝึกอบรมท้ังใน
และต่างประเทศจนเสร็จการ 

 

  8.33 อนุมัติยกเว้นดอกเบ้ียผิดนัดและดอกเบี้ยผ่อนชําระกรณีผู้
ผิดสัญญาขอชําระเงินทั้งจํานวนในทันทีหรือภายในกําหนด 6 
เดือน นับแต่วันที่พ้นกําหนดทวงถามตามหนังสือทวงถามให้ชําระ
หน้ีฉบับแรกและเป็นกรณีที่ยังไม่มีการดําเนินคดีในช้ันศาล 
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มต ิ ครม. 
  8.34 การดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวกับการทําสัญญาการชดใช้เงิน

กรณีรับทุนการศึกษา ลาศึกษา ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งกระทรวงการคลังกําหนดให้เป็นอํานาจของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

  8.35 การอนุญาตให้ข้าราชการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร -ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ . 2555 ส่วนที่ 3 (ข้อ 
20) 

  8.36 การพิจารณาอนุญาตการลาอุปสมบท และลาไปประกอบ
พิธีฮัจย์ ของพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่ง
ได้รับการจัดสรรให้ไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ 

- ระเบียบว่าด้วยการลาของ  
ข้าราชการ พ.ศ. 2535 

  8.37 การอนุมัติติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศโดยใช้เงินบํารุงของ
หน่วยบริการหรือเงินนอกงบประมาณอ่ืนใด 

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 1175/2544  
ลว. 5 มิถุนายน 2544 

  8.38 ลงนามในคําสั่งการได้รับค่าครองชีพพิเศษของพนักงาน
ราชการ 

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 162/2549 
ลว. 30 มกราคม 2549 

9 สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 

9.1 การส่งเรื่องราวการขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงานเพ่ือกระทรวง
อุตสาหกรรมทราบพิจารณาดําเนินการต่อไป 

- คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 282/2541 ลว. 31 ส.ค. 
2541 

  9.2 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
 มาตรา 15 

  9.3 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
 มาตรา 12,22 

  9.4 การอนุญาตย้ายเครื่องจักร - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
 มาตรา 26 

  9.5 การรับแจ้งเลิกกิจการโรงงาน - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
 มาตรา 28 

  9.6 การสั่งปรับปรุงแก้ไขโรงงาน - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
 มาตรา 37 

  9.7 สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
ออกไปตรวจสอบโรงงาน 

- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
 แ ล ะ ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม 

  9.8 รับเงินค่าคําขอ  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 
 มาตรา 6 วรรค 3 

  9.9 รับคําขอและออกอาชญาบัตรสํารวจแร่ - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 
 มาตรา 28 

  9.10 รับคําขอออกอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 
 มาตรา 29 
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มต ิ ครม. 
  9.11 รับรายงานการสํารวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 

 มาตรา 31 
  9.12 รับคําขออาชญาบัตรพิเศษ - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 

 มาตรา 33 
  9.13 รับคําขอประทานบัตร - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 

 มาตรา 44 
  9.14 รับคําขอต่ออายุประทานบัตร - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 

 มาตรา 54 วรรค 4 
  9.15 รับคําขอใบอนุญาตหยุดการทําเหมืองและออกใบอนุญาต

หยุดการทําเหมือง 
- พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 
 มาตรา 61 

  9.16 ออกใบอนุญาตให้นํามูลแร่ หรือมูลดินทรายออกจาก
เหมืองแร่ 

- พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 
 มาตรา 74 

  9.17 รับคําขอให้ผู้อ่ืนรับช่วงการทํางานเหมือง - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 
 มาตรา 77 

  9.18 รับคําขอการโอนประทานบัตร - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510  
มาตรา 79 

  9.19 จดทะเบียนการโอนประทานบัตร - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510  
มาตรา 79 

  9.20 ประเมินค่าสิทธิเหมืองที่จะโอนตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี
กําหนดในกรณีผู้โอนแจ้งว่าไม่มีค่าตอบแทนหรือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่เห็นว่าค่าตอบแทนตํ่า 

- พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 
มาตรา 80 วรรค 3 

  9.21 รับคําขอโอนประทานบัตรโดยการตกทอดทางมรดก - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510  
มาตรา 81 

  9.22 สั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือหยุดการกระทําเพ่ือป้องกัน
หรือระงับอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน 

- พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510  
มาตรา 91 เบญจ 

  9.23 รับคําขอและออกใบอนุญาตซื้อแร่เพ่ือประกอบธุรกิจ - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510  
มาตรา 93 

  9.24 รับคําขอและออกใบอนุญาตต้ังสถานที่เก็บแร่ - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510  
มาตรา 102 

  9.25 รับคําขอและออกใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครองครอง - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510  
มาตรา 106 

  9.26 รับคําขอและออกใบอนุญาตขนแร่ - พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510  
มาตรา 109 

  9.27 การอนุมั ติเ งินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยในวงเงินรายละไม่
เกิน 50,000 บาท โดยใช้บุคคลค้ําประกัน 

- ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรมว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริม
อ า ชี พ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น
ครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
พ.ศ. 2525 ข้อ 9 
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มต ิ ครม. 
  9.28 ให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามท่ีบัญญัติไว้ใน 

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 สาํหรับโรงงานที่ต้ังอยู่ในท้องที่ที่
รับผิดชอบ  

- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  
- คําสั่ง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 
616/2546 ลว.14 พ.ย.46 

10 สํานักงานคลัง
จังหวัด 

10.1 การอนุมัติฎีกาของส่วนราชการต่าง ๆ - พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 
 2491  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ประกอบกับระเบียบการเบิก
จ่ายเงินคงคลัง  พ.ศ. 2520 
ข้อ 49 

  10.2 การแจ้งการโอนเงินขายบิลไปกรมบัญชีกลาง - ข้อบังคับว่าด้วยการขายบิล 
พ.ศ. 2495และที่แก้ไข(ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2512 

  10.3 การโอนเงินจัดสรรกลับส่วนกลาง - ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการ
บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ 
พ.ศ.2548 

  10.4 การขอกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจเพ่ือควบคุมการไปเบิกและ  
ส่งเงิน 

- ระเบียบการย้ายต๋ัวเงินคง
คลัง พ.ศ. 2520 

  10.5 การส่งสําเนาคําสั่งการจ่ายเงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญให้
ส่วนราชการผู้เบิกทราบและอนุมัติการโอนเบ้ียหวัด  บําเหน็จ 
บํานาญ  ไปต้ังจ่ายทางสํานักงานอ่ืน 

- พ.ร.บ. บําเหน็จ  บํานาจ
ข้าราชการ  พ.ศ.2494  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  10.6 การจัดเวรยามสํานักงานคลังจังหวัด  - ระเบียบการเก็บรักษาเงินคง
คลัง ณ สํานักงานคลังจังหวัด 
พ.ศ. 2519 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. 2517 

  10.7 การรายงานการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ไปยังกรม  
ธนารักษ์ 

- หนังสือกรมธนารักษ์  ที่ กค 
0402/ว 9403 ลว. 21 
ส.ค. 2518 

  10.8 การอนุมัติให้เปิด - ปิดที่ทําการนอกเวลา - ระเบียบการเก็บรักษาเงิน 
คงคลั ง  ณ  สํ า นักงานคลั ง
จังหวัด พ.ศ. 2519 ข้อ 48 

  10.9 การอนุมัติให้ส่วนราชการฝากสิ่งของในลักษณะ  
หีบห่อ  ณ  ที่ทําการคลังจังหวัด 

- ระเบียบการฝากสิ่งของใน
ลักษณะหีบห่อ  ณ  ที่ทําการ
คลังจังหวัด พ.ศ. 2524  ข้อ 8 

  10.10 การลงนามในหนังสือส่ง – เบิก ย้ายตัวเงิน - ระเบียบ กค . ว่าด้วยการ
ย้ า ย ตั ว เ งิ น ค ง ค ลั ง  พ .ศ . 
2538 ข้อ 18 และ ข้อ 30 
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มต ิ ครม. 
  10.11 การอนุมัติบัญชีถือจ่ายเพ่ิมเติมเฉพาะกรณีปรับพอก

อัตราเงินเดือนเหลือจ่ายทุกกรณี 
- ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกและ
การจ่ายเงินเดือน เงินปี  
และเงินอ่ืน ๆ   

  10.12 การเบิก-ส่งเงินคงคลัง ตามระเบียบการย้ายตัวเงินคง
คลัง พ.ศ. 2538 (ข้อ 16,18 และ 30 ) 

- ระเบียบการย้ายตัวเงินคงคลัง 
พ.ศ. 2538 ข้อ 18 และ ข้อ 30 

  10.13 การสั่งระงับการอนุมัติฏีการตามรายงานของ สตง. 
รวมท้ังยกเลิกการระงับการอนุมัติฏีกาตามรายงานของ สตง. 

 

  10.14 การลงชื่อในหนังสือถึงผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
และถึงสารวัตรตํารวจ ทางหลวงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอกําลังตํารวจ
รักษาความปลอดภัยในการขนย้ายตัวเงินคงคลัง 

- ระเบียบ กค.ว่าด้วยการย้ายตัว
เงินคงคลัง พ.ศ. 2538 

  10.15 การลงช่ือในหนังสือตอบรับเงินคงคลัง ในการขนย้าย 
ตัวเงิน 

- ระเบียบ กค. ว่าด้วยการย้ายตัวเงิน 
คงคลัง พ.ศ. 2538 

11 11.1 การประสานงานการฝึกอาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

 

สํานักงานจัดหางาน
จังหวัด 11.2 การรับแจ้งการเดินทางกลับไปทํางานในต่างประเทศของ

คนหางาน 
- พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 ม. 48 

  11.3 การร้องทุกข์เพ่ือดําเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทําผิด - พ.ร.บ. การทํางานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2521 
- พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 

  11.4 การย้ายสํานักงาน และการจัดต้ังสํานักงานช่ัวคราวนอก
เขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต 

- พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 

  11.5 การจดทะเบียนลูกจ้างและตัวแทนจัดหางาน - พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 

  11.6 บัตรประจําตัวหรือใบแทน  ผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้าง 
และบัตรตัวแทน  หรือใบแทนบัตรตัวแทนจัดหางาน 

- พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 

  11.7 การโฆษณาจัดหางาน - พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 

  11.8 การเปรียบเทียบปรับ - พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 

  11.9 การดําเนินงานในกิจกรรมการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทํา 
    (1)  รับข้ึนทะเบียนคนพิการที่ขอรับการส่งเสริมอาชีพ 
    (2)  รับข้ึนทะเบียนหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการที่ประสงค์จะดําเนินการ 
    (3)  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับมูลค่าการให้สัมปทาน จัด
สถานที่จําหน่ายสินค้าและบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน 
หรือให้การช่วยเหลือหรืออ่ืนใดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
ที่หน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ
แห่งน้ัน ต้องรับผิดชอบ 

-ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการใหส้ัมปทาน จัด
สถานที่จําหน่ายสินค้าหรือ
บริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
ฝึกงาน หรือใหก้ารช่วยเหลืออ่ืน
ใดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคน
พิการ พ.ศ. 2552 
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มต ิ ครม. 
      (4) แจ้งให้องค์การของคนพิการ หรือองค์การอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

กับการให้บริการแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการเข้ารับความ
ช่วยเหลือ 

 

  11.10 การดําเนินงานในกิจกรรมของกองทุนเพ่ือรับงานไปทําที่
บ้าน 
    (1)  ในการทําสัญญาเงินกู้กับผู้ได้รับการอนุมัติเงินกู้ ในเขต
พ้ืนที่บ้าน 
    (2)  ในการบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปทํา
ที่บ้าน 
    (3)  ในการลงนามถึงอัยการจังหวัดเพ่ือให้จัดพนักงานอัยการ
ว่าต่างหรือแก้ต่างคดี ในกรณีมูลคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดน้ัน ๆ และลง
นามในใบแต่งทนายในกรณีดังกล่าว 

-ระเบียบกรมการจัดหางานว่า
ด้วยการส่งเสริมการรับงานไป
ทําที่บ้าน พ.ศ. 2546 

12 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 

12.1  การออกใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนที่  - พรบ.ป่าไม้  พ.ศ. 2484  
มาตรา 38  และมาตรา 39
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 
(พ.ศ. 2528) 

  12.2 การออกใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคล่ือนที่ซึ่งนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร 

- พรบ.ป่าไม้  พุทธศักราช
2484  มาตรา 38  และ
มาตรา 39กฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 26 (พ.ศ. 2528) 

  12.3 การอนุญาตลงนามการขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง - พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
มาตรา 57 และมาตรา 58  
-กฎกระทรวงฉบับที่ 23  
(พ.ศ. 2518)  
-ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ
ควบคุมการแปรรูปไม้ พ.ศ. 
2541 หมวด 4 ข้อ 22 

  12.4 การลงนามอนุญาตหนังสือกํากับไม้แปรรูปและหนังสือ
กํากับสิ่งประดิษฐ์ 

- ข้อกําหนดที่ 15  
(พ.ศ. 2526) 

  12.5 การสั่งการอนุมัติการอนุญาตที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  
แบบแผน  และกฎหมายเก่ียวกับกิจการป่าไม้  ซึ่งผู้ว่าราชการ
จั ง ห วั ด ไ ด้ พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ สั่ ง อ นุ มั ติ แ ล้ ว ใ ห้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลงนามแทน 

 

  (1) การอนุญาตทําไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธ์ิ - ข้อกําหนด ฉบับที่ 17  
(พ.ศ. 2530)มาตรา 11 
มาตรา 58พระราชบัญญัติป่า
ไม้  พุทธศักราช 2484 
 

 



 19 
ที ่ ส่วนราชการ อํานาจหน้าที ่ กฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง 

มต ิ ครม. 
  (2) การข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า - พรบ.สวนป่า พ.ศ. 2535 

มาตรา 5  
-ระเบียบกรมป่าไหม้ว่าด้วย
การข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวน
ป่าและการโอนทะเบียนสวน
ป่า พ.ศ. 2535 

  (3) การข้ึนทะเบียนตรา - พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 
 มาตรา 9  
-ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย
การข้ึนทะเบียนการรับรอง 
การตรี  ตอก  ประทับหรือ
แสดงการยกเลิกและการ
ทําลาย ที่ใช้ในกิจการสวนป่า 
พ.ศ. 2535 

  (4) การลงนามใบอนุญาตขอทําการแปรรูปไม้ ต้ังโรงค้าไม้แปรรูป 
มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ต้ังโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 
เมื่อผ่านความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว 

- พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
มาตรา 48 และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) 

  (5) การขอค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เคร่ืองใช้หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม 

- พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
มาตรา 53 ตรี 53 จัตวา  
และกฎกระทรวงฉบับที่ 27  
(พ.ศ. 2530) 

  (6) การขอรับโอนใบอนุญาต ต้ังโรงค้าไม้แปรรูป ต้ังโรงงานแปร
รูปไม้ทุกประเภท ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม 

- ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย
การควบคุมการแปรรูปไม้  
พ.ศ. 2541  
-หนังสือกรมป่าไม้ด่วนมาก  
ที่ กษ0704.02/26697  
ลง วันที่  13  พฤศจิ ก ายน 
2541 

  (7) การขอขึ้นทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ - พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 
 2545 

  12.6 การอนุญาตลงนามการขอประทับตราประจําต่อหนังสือ
กํากับไม้แปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์ฯ 

- ข้อกําหนด ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 
2526) ประกาศกรมป่าไม้
เ ร่ือการใ ห้ผู้ รับอนุญาตต้ัง
โรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้า
แปรรูปออกหนังสือกํากับไม้
แปรรูป 

  12.7 การอนุญาตลงนามการขอประทับตราประจําต่อหนังสือ
แสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า ตาม พ.ร.บ. สวน
ป่า พ.ศ. 2535 

- ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย
การทําไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรอื
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้มาจากการทํา
สวนป่าเคลื่อนที่ 
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มต ิ ครม. 
  12.8 การอนุญาตลงนามขอต่ออายุใบอนุญาตต้ังโรงค้าไม้แปร

รูป โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ
การค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้
หวงห้าม 

- ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย
การควบคุมการแปรรูปไม้ 
พ.ศ. 2541 

  การรายงานเกี่ยวกับด้านป่าไม้  
     1. รายงานการตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรม - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย

การควบคุมการแปรรูปไม้   
พ.ศ. 2532 

     2. รายงานการทําไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธ์ิ - ข้อกําหนด ฉบับที่ 17  
(พ.ศ. 2530) 

     3. รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจําปี - ระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535 

  12.9 นายทะเบียนสวนป่า - พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 
- ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย
การข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวน
ป่าและการโอนทะเบียนสวน
ป่า พ.ศ. 2535 
- ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย
การข้ึนทะเบียน การรับรอง 
การตีตอกประทับหรือแสดง 
การยกเลิกและการทําลาย
ตราที่ใช้ในกิจการสวนป่า 
พ.ศ. 2535 

   - ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการ
นําไม้ท่อน ไมแ้ปรรูปหรือ
สิ่งประดิษฐ์ทีไ่ด้มาจากการทํา
สวนป่าเคล่ือนที่ พ.ศ. 2535 
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ 
ทส 1606.3/5567 ลงวันที่ 
15 มิถนุายน 2547 เร่ือง 
แนวทางปฏิบัติและการ
ดําเนินการนําไม้ที่ได้มาจากการ
ทําสวนป่าเคลื่อนที่ ตาม พ.ร.บ.
สวนป่า พ.ศ. 2535 

  12.10 การออกใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร
ทุกประเภท การย้ายสถานที่ต้ัง การปรับปรุงเคร่ืองจักร การ
แก้ไขอาณาเขตและสาระสําคัญในการอนญุาต การรับโอน - การ
ทําการแทนตามใบอนุญาต 

- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย
การควบคุมการแปรรูปไม้ 
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 
2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 
4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 
หมวดที่ 11 
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มต ิ ครม. 
  12.11 การต่ออายุใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร

ทุกประเภท 
- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย
การควบคุมการแปรรูปไม้ 
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 
2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 
11 

  12.12 การออกใบอนุญาตต้ัง ย้ายสถานที่ การแก้ไขอาณาเขต
และสาระสําคญัในการอนุญาต การรับโอน การทําการแทนตาม
ใบอนุญาต 
   - ต้ังโรงค้าไม้แปรรูปโดยใช้แรงงานคน (โรงเลื่อยมือ) 
   - ต้ังโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงงานคนเพ่ือประดิษฐกรรม 
   - การแปรรูปไม้ช่ัวคราวเพ่ือการค้า 
   - การแปรรูปไม้ช่ัวคราวมิใช่เพ่ือการค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 
   - ต้ังโรงค้าไม้แปรรูป 
   - มีไม้แปรรปูไว้ในครอบครอง 
   - ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เคร่ืองใช้
หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม 

- ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย
การควบคุมการแปรรูปไม้ 
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 
2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 
4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6 
หมวดที่ 11 

  12.13 การต่ออายุใบอนุญาต 
    - ต้ังโรงค้าไม้แปรรูปโดยใช้แรงงานคน (โรงเลื่อยมือ) 
    - ต้ังโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงงานคนเพ่ือประดิษฐกรรม 
    - การแปรรูปไม้ช่ัวคราวเพ่ือการค้า    
    - การแปรรูปไม้ช่ัวคราวมิใช่เพ่ือการค้า โดยใช้เคร่ืองจักร 
    - ต้ังโรงค้าไม้แปรรูป 
    - มีไมแ้ปรรปูไว้ในครอบครอง 
    - ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เคร่ืองใช้หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีทําด้วยไม้หวงห้าม 
    - ค้าของป่าหวงหา้ม 

- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย
การควบคุมการแปรรูปไม้ 
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 
2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 
11 

  12.14 การออกใบแทนใบอนุญาต - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย
การควบคุมการแปรรูปไม้ 
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 
2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 
10 

  12.15 การออกใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง - พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
มาตรา 57 และมาตรา 58 
- กฎกระทรวงฉบับที่ 23  
(พ.ศ. 2518) 
- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย
การควบคุมการแปรรูปไม้ตาม
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2541 
หมวดที่ 4 
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มต ิ ครม. 
  12.16 การประทับตราประจําต่อหนังสือกํากับไม้แปรรูปและ

หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทาํด้วย
ไม้หวงห้าม 

- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ
ประทับประจําหนังสือกํากับไม้
แปรรูป และหนังสือกํากับ
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่ง
อ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวง
ห้าม พ.ศ. 2533 หมวดที ่3 
ข้อ 13 

  12.17 การออกใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ การออก
ใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ซึ่งนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร การรับแจ้งนําไม้หรือของป่าเข้าเขตด่านหรือผ่าน
ด่านป่าไม้ 

- พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 
มาตรา 38 , มาตรา 39, 
มาตรา 40 
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 
(พ.ศ. 2528) ระเบียบกรมป่า
ไม้ว่าด้วยการนําไม้หรือของป่า
เคลื่อนที่ พ.ศ. 2545 

13 สํานักงานสหกรณ์
จังหวัด 

13.1 การรายงานขอกู้เงินทุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

- พ.ร.บ. สหกรณ์จังหวัด  
พ.ศ. 2521 

  13.2 การรายงานต่าง ๆ ของกิจการสหกรณ์ทุกประเภท - พ.ร.บ. สหกรณ์จังหวัด  
พ.ศ. 2521 

  13.3 การฝึกอบรมคณะกรรมการของสหกรณ์ พนักงานของ 
สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

 

  13.4 ดําเนินคดีทั้งปวงคดีเพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดี
ปกครอง รวมท้ังให้มีอํานาจในการร้องทุกข์ ถอนคําร้องทุกข์ ใน
คดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นโจทย์ย่ืนฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นจําเลย 
อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะได้ย่ืนฟ้องหรือถูก
ฟ้องในนามกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือในนามอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์เก่ียวกับการฟ้องคดี ทั้งน้ี ให้มีอํานาจลงนามในหนังสือ
แต่งต้ังพนักงานอัยการเป็นทนายความว่าต่างหรือแก้ต่างคดี เช่น 
การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงเรียกร้อง การถอนฟ้อง การ
ประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือการใช้สิทธิในการ
อุทธรณ์ หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ตลอดจนให้
มีอํานาจในการรับเงินค่าฤชาธรรม และรับเอกสารคืนจากศาล 
แต่งต้ังตัวแทนช่วงในการรับเงินค่าฤชาธรรมเนียม และรับ
เอกสารคืนจากศาล จนถึงการดําเนินการช้ันบังคับคดีจนเสร็จสิ้น 
    (1) ดําเนินคดีเก่ียวกับฟ้องคดี และการอ่ืน ๆ อันจําเป็น
เกี่ยวกับการดําเนินคดี ซึ่งรวมแต่งต้ังทนายความด้วยต่อสหกรณ์
ที่กู้เงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่ปฏิบัติผิดเง่ือนไขหรือผิด
สัญญากู้เงินในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 

- หนังสือมอบอํานาจกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ที่ กษ 1101/692 ลว. 
23 มกราคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที ่
กษ 1101/5817 ลว. 30 พ.ค. 
2546 
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มต ิ ครม. 
  13.5 ขอความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและถือใช้

ระเบียบของสหกรณ์ทุกประเภท 
- พ.ร.บ. สหกรณจ์ังหวดั พ.ศ. 2521 

  13.6 การกู้เงิน การเบิกเงิน และการถอนหลักประกันเงินกู้ทุน
หมุนเวียนส่งเสริมสหกรณ์ 

 

  13. 7  มีอํานาจดําเนินเกี่ยวกับการฟ้องคดี และการอ่ืน ๆ อัน
จําเป็นเก่ียวกับการดําเนินคดี ซึ่งรวมถึงการแต่งต้ังทนายความ
ด้วย ต่อสหกรณ์ที่กู้ ยืมเ งินในพื้นที่จั งหวัดราชบุรี ซึ่ งการ
ดําเนินการกระทําในนามกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

  13.8 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในการลงนามในบันทึก
ความตกลงยินยอมการปฏิบัติตามเง่ือนไขการสนับสนุนเงินอุดหนุน
จากทางราชการแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  

- หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 
กษ 1104/3113  
ลว. 25 มี.ค. 47 

  13.9 รายงานให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินและกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบอย่างช้าไม่เกิน 
15 วัน สําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของส่วน
ราชการตามนัยคําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เลขท่ี 603/2546 
ลว. 17 ธ.ค. 2546 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ  พ .ศ . 
2546 และระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 

14 สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์ 
จังหวัดราชบุรี 

14.1  อนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่ายไปราชการของสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัด 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ วยการอนุ มั ติ ใ ห้ เ ดิ นทาง ไป
ราชการ และการจัดประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ. 2524 
- พ.ร.ฏ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

15 สํานักงานประมง 
จังหวัด 

15.1 การอนุญาตและลงนามใบอนุญาต  ใบรับรองและเรียก
เก็บเงินค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537)  
ซึ่งออกตามความโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 

-คําสั่งกรมประมง ที่ 
 1187/2538 
ลว. 10พฤศจิกายน 2538  
และหนังสือกรมประมง ที่ กษ 
0528(3)/ว 578 
ลว.10 พฤศจิกายน 2538 

  15.2  การขอรับเ งินสินบนรางวัลและค่าใ ช้จ่ายในการ
ดําเนินงานจากเงินค่าปรับ 

- คําสั่งกรมประมง ที่ 
 660/2551 
 ลว. 3 กันยายน 2551 

16 สํานักงาน 
ประกันสังคม 
จังหวัด 

16.1  การดําเนินคดีและการเปรียบเทียบความผิดตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2537 และตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537   

- พ.ร.บ.ประกันสังคม  
พ.ศ. 2533 
- พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 

  16.2 การดําเนินคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2534 การลงนามในหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ออกเช็ค  
การร้องทุกข์เพ่ือดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิด  จนกว่าคดีจะถึง
ที่สุดรวมทั้งการถอนคําร้องทุกข์หรือถอนฟ้อง 

- พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิด
จากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 
ประกอบคําสั่งสํานักงาน
ประกันสังคม ที่ 1497/2546 
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 46 
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มต ิ ครม. 
  16.3 การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อผู้กระทําความผิดตาม  

พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 โดยมี
อํานาจดําเนินการจนกว่าคดีจะถึงที่สุด รวมท้ังอํานาจถอนคําร้อง
ทุกข์หรือถอนฟ้องด้วย 

- พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิด
จากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534  
ม. 4 

  16.4 การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ดําเนินคดีอาญา ตามประมวล
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสํานักงานประกันสังคม 

- ลักษณะ 6 บทกําหนดโทษ
แห่งพ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 
2533 และหมวด 9 บท
กําหนดโทษแห่ง พ.ร.บ. เงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 

  16.5 ดําเนินการรายงานให้เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมให้
เป็นไปตามนัยของบัญชีแนบท้ายคําสั่งการมอบอํานาจให้ผู้ ว่า
ราชการจังหวัด ตามคําสั่งสํานักงานประกันสังคม 

- คําสั่ง สนง.ประกันสังคม ที ่
1497-1499/2546  
ลว. 24 ธ.ค. 2546 

  16.6 การอนุมัติคําขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาย่ืนขอรับเงิน
ทดแทนที่เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

- คําสั่งสํานักงานประกันสังคม 
ที่ 1497/2546 ลว. 24 ธ.ค. 
2546 และ 238/2549 
ลว. 9 ก.พ. 2549 

  16.7 ตอบรับการโอนเงินเข้าบัญชีเงินกองทุนเพ่ือบริหาร
สํานักงานจังหวัดราชบุรี บัญชีที่ 1 
 

- ระเบียบสํานักงาน
ประกันสังคมว่าด้วยงบประมาณ 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือบริหารงาน
ของสํานักงานประกันสังคม 
พ.ศ.2549 

  16.8 การดําเนินคดีและเปรียบเทียบความผิดตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2537 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 

- พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 
 2533 
- พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.  
2537 

  16.9 การรายงานผลการดําเนินให้ เลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคมให้เป็นไปตามนัยของบัญชีแนบท้ายคําสั่งการมอบ
อํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามคําสั่งสํานักงานประกันสังคม 

- คําสั่งสํานักงานประกันสังคมท่ี 
2001/2550 
ลว. 9 พฤศจิกายน 2550 

  16.10 การอนุมัติคําขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาย่ืนขอรับ
เงินทดแทนที่เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

- คําสั่งสํานักงานประกันสังคม ที่ 
1497/2546 ลว. 24 ธันวาคม 
2546 และ ที่ 2001/2550  
ลว. 9 พฤศจิกายน 2550 

17 สํานักงาน 
สวัสดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน 
จังหวัด 

17.1 การอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ หรือจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
บริหารกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการรับ
เงิน จ่ายเงิน และการเก็บรักษา
เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 
พ.ศ. 2546 
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18 สํานักงานป้องกัน
และบรรเทา          
สาธารณภัยจังหวัด 

18.1 การอนุมัติการดําเนินการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี ฉุก เ ฉิน 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2540 

19 สํานักงานท้องถิ่น
จังหวัดราชบุรี 

19.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการสังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดราชบุรีที่ลาป่วยในปีหน่ึง เกิน 
60 วันทําการต่อไปอีก แต่ไม่เกิน 60 วันทําการ 

- พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี
บํ าเหน็ จบํ านาญและเงิ นอื่ นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
ข้อ 27 

  19.2 การออกหนังสือรับรองเทียบเคียงตําแหน่งบริหาร เพ่ือ
ประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการโอนไปดํารงตําแหน่งบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยหลักเกณฑ์การเทียบเคียงตําแหน่ง
เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 

- พ .ร .บ . ข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 49 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ .ศ .  2534 แก้ไข
เ พ่ิ ม เ ติ ม  (ฉ บับที่  5 )  พ .ศ . 
2545 มาตรา 32 

  19.3 การลงนามในหนังสือสัญญาการรับทุนการศึกษาของข้าราชการ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดหรืออําเภอในฐานะผู้รับสัญญา 

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ .ศ .  2534 แก้ไข
เ พ่ิ ม เ ติ ม  (ฉ บับที่  7 )  พ .ศ . 
2550 มาตรา 32และ 38 

  19.4 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในงบ
รายจ่ายใด ๆ ภายใต้งบประมาณเดียวกัน แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการ
ก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

- ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 
23,24 

  19.5 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
ที่เหลือจ่ายประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในแผนงบประมาณ
เดียวกัน จากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ผลผลิตหรือโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือจากการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ยกเว้นเป็นรายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหน้ี
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

- ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 
23,25 

20 สํานักงานการ 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ราชบุรี 

20.1 การดําเนินการความผิดทางละเมิดและการบังคับทาง
ปกครอง และการฟ้อง / การดําเนินคดี 

-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ .ศ .  2534 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-คําสั่ง ส.ป.ก.ที่ 577/2554  
ลว. 28 พฤศจิกายน 2554 
-คําสั่ง ส.ป.ก.ที่ 578/2554 
ลว. 29 พฤศจิกายน 2554 

  20.2 การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําสั่งเปรียบเทียบคัดค้านการรังวัด
ออกโฉนดที่ดิน 

-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ .ศ .  2534 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-คําสั่ง ส.ป.ก.ที่ 206/2548 
ลว. 19 เมษายน 2548 
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มต ิ ครม. 
  20.3 ลงนามในสัญญาการแปลงหน้ีค่าที่ดินตามโครงการกองทนุ

ที่ดิน 
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ .ศ .  2534 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-คําสั่ง ส.ป.ก.ที่ 71/2548  
ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2548 

  20.4 ออกหนังสือยินยอมให้เกษตรกรที่ได้รับมอบที่ดินปลูก
สร้างอาคารเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยในแปลงที่ดินที่ได้รับมอบในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 

-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ .ศ .  2534 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-คําสั่ง ส.ป.ก.ที่ 1014/2545 
ลว. 24 ธันวาคม 2548 

  20.5 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน -พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ .ศ .  2534 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-คําสั่ง ส.ป.ก.ที่ 1013/2545 
ลว. 24 ธันวาคม 2548 

  20.6 การจัดทําและลงนามในสัญญาเช่าและสัญญาเข้าทํา
ประโยชน์ในที่ ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือประกอบกิจการ
สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ .ศ .  2534 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-คําสั่ง ส.ป.ก.ที่ 469/2543 
ลว. 27 มิถุนายน 2543 

  20.7 การจัดทําและลงนามในข้อตกลงท้ายสัญญาเช่าที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน 

-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ .ศ .  2534 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-คําสั่ง ส.ป.ก.ที่ 921/2544  
ลว. 7 ธันวาคม 2544 

  20.8 อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 
2556 รายการจ่ายขาดค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานกองทุน และการแก้ไขคําสั่งให้ลูกจ้างช่ัวคราว
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 

-หนังสือกระทรวงการคลัง  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 32 
ลว. 25 มีนาคม 2556  
-คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 1449/2556 
ลว. 2 สิงหาคม 2556 

21 สํานักงานพลังงาน
จังหวัดราชบุรี 

21.1 ให้ความเห็นชอบสถานที่จําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 
21.2 ให้ความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและ
จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวครบ
วาระ ได้แก่ 
       (1) ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวตรึงไว้บนรถขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวที่จดทะเบียนในจังหวัดยกเว้นที่เป็นของผู้ค้า
นํ้ามันตามมาตรา 7 หรือที่เป็นของผู้ขนส่งให้ผู้ค้านํ้ามันตาม
มาตรา 7 
  

- พ.ร.บ. ควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ. ควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
- คํ าสั่ งกรมธุร กิจพลั งงาน ท่ี 
340/2556 ลว. 19 กันยายน 
2556 ข้อ 2.4 
- พ .ร .บ . วัตถุ อันตราย  พ .ศ .
2535 



 27 
ที ่ ส่วนราชการ อํานาจหน้าที ่ กฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง 

มต ิ ครม. 
        (2) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุที่มี

ปริมาณไม่เกิน 60,000 ลิตร 
      (3) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานท่ี
ใช้ลักษณะที่สาม ที่มีปริมาณไม่เกิน 60,000 ลิตร 
      (4) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

-ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การเก็บรักษาการกําหนดบุคลา
การที่รับผิดชอบ และการยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.วัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 สําหรบั
สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่
กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ 
พ.ศ. 2554 

  21.3 การรับแจ้งและออกหนังสือรับแจ้งมีไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) เฉพาะร้าน
จําหน่ายก๊าซ 

- พ.ร.บ.วัตถอุันตราย พ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเกบ็
รักษาการขนส่ง การกําหนด
บุคลากรทีร่ับผิดชอบ และการ
ยกเว้นไมต่้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สําหรับ
การค้าปลีกวตัถอุันตรายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจ
พลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2549 
- ระเบียบกรมธรุกิจพลังงานว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง
หรือขออนุญาตประกอบกิจการ
ร้านจําหน่ายก๊าซ และโรงเก็บกา๊ซ 
พ.ศ. 2550 

  21.4 รับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ํามันมาตรา 10 
และมาตรา 11 
21.5 รับแจ้งและออกใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ํามันเช้ือเพลิงมาตรา 12 
21.6 รับแจ้งเปล่ียนแปลงรายการแจ้งเลิกประกอบกิจการของผู้ค้า
น้ํามันมาตรา 10 มาตรา 11 และผู้ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรา 12 
21.7 รับชําระค่าธรรมเนียม คําขอ ใบทะเบียนและค่าธรรมเนียม
รายปีสําหรับผู้ค้านํ้ามันมาตรา 10 มาตรา 11 และผู้ขนส่งน้ํามัน
เชื้อเพลิงมาตรา 12 

- พ.ร.บ.การค้าน้ํามันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. 2543 
- พ.ร.บ.การค้าน้ํามันเช้ือเพลิง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
- คําสั่งกรมธุรกิจพลังงานท่ี 
5/2552 ลงวันที่ 5 มกราคม 
2552 ข้อ 2.1 , 2.2 , 2.3, 
2.4 และ 2.6 

  21.8 ดําเนินคดีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้าํมนั
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และให้รวมถึงการแจ้งความร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในการดําเนินคดีดังกล่าวข้างต้น และการ
เปรียบเทียบปรับที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
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มต ิ ครม. 
  21.9 การ ดํา เ นินคดีกับผู้ ค้ า นํ้ ามันตามมาตรา  7 แห่ ง

พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ผู้บรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการแทนผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 
7 สถานีบริการ หรือผู้ใดกระทําการฝ่าฝืนคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 
4/2547 และให้รวมถึงการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนในการดําเนินคดีดังกล่าวด้วย 

- พ.ร.ก.แกไ้ขและป้องกันภาวะการ
ขาดแคลนน้าํมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
2516 ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) 
-พ.ร.บ.การค้าน้ํามันเช้ือเพลิง  
พ.ศ. 2543 
-คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 
4/2547 ลว. 23 ธันวาคม 2547 
-คําสั่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานท่ี 
6/2552 ข้อ 1 

  21.10 การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ดังน้ี 
         (1) ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวตรึงไว้บนรถขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวที่จดทะเบียนในจังหวัดยกเว้นที่เป็นของผู้ค้า
นํ้ามันตามมาตรา 7 ตามกฎหมายว่าด้วยการค้านํ้ามันเช้ือเพลิง 
หรือที่เป็นของผู้ขนส่งให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 
         (2) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 
ที่มีปริมาณไม่เกิน 60,000 ลิตร 
         (3) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่สามที่มีปริมาณไม่เกิน 60,000 ลิตร 
         (4) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้าน
จําหน่ายลักษณะที่สอง 
         (5) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรง
เก็บลักษณะที่สอง 
         (6) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

- พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
- คําส่ังกรมธรุกจิพลังงานที่ 
340/2556 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2556 ข้อ 2.1 
- พ.ร.บ.วัตถอุันตราย พ.ศ. 2535 
- ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บ
รักษาการกําหนดบุคลากรที่
รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 สําหรับสถานที่ใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงาน
รับผิดชอบ พ.ศ. 2554 
-ประกาศกระทรวงพลังงาน เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บ
รักษาการขนส่งการกําหนดบุคลากรที่
รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 สําหรับการค้าปลีกวัตถุ
อันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรม
ธุรกจิพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2549 
- ระเบียบกรมธรุกิจพลังงานว่าดว้ย
หลักเกณฑ์และวิธีการแจง้หรือขอ
อนุญาตประกอบกิจการร้านจําหนา่ย
ก๊าซ และโรงเก็บก๊าซ พ.ศ. 2550 

  21.11 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษา
นํ้ามันเช้ือเพลิงลักษณะที่ 3 

- พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
- คําส่ังกรมธรุกจิพลังงานที่ 
5/2552 ลว. 5 มกราคม 2552  
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มต ิ ครม. 
  21.12 การรับแจ้งข้อเท็จจริงการครอบครองการประกอบ

กิจการที่เป็นสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่มีปริมาณการเก็บ
ก๊าซไม่เกิน 60,000 ลิตร 

- พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
-ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การเก็บรักษาการกําหนด
บุคลากรที่รับผดิชอบ และการ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
สําหรับสถานทีใ่ช้ก๊าซปิโตรเลียม
เหลวที่กรมธุรกิจพลังงาน
รับผิดชอบ พ.ศ. 2554 

22 ที่ทําการสัสดี
จังหวัด 

22.1 การโอนย้ายทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่ย้าย
ภูมิลําเนาทหารเข้ามาหรือออกไปอยู่ต่างอําเภอในจังหวัด
เดียวกันหรือต่างจังหวัด 

- บันทึกขอ้ตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบอัน
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รับราชการทหาร 
พ.ศ. 2497ข้อ 26  หรือ 32 

  22.2 การแก้ไขเปล่ียนชื่อตัว  ชื่อสกุลทหารกองเกินหรือทหาร
กองหนุนซึ่งได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ฝ่ายปกครอง    แจ้ง
มา  ตลอดจนการแก้ไขส่ิงที่คาดเคล่ือนที่เป็นการถูกต้อง 

- ระเบียบการตามคําส่ังกองทัพบก
ที่104/2514 และ  พ .ร .บ .รั บ
ราชการทหาร พ.ศ. 2497 
 มาตรา 12 ทวิ  

  22.3 การจําหน่ายทหารหรือตํารวจกองประจําการทหาร
กองเกินและทหารกองหนุนตาย 

-บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทย  ในระเบียบ
อันเก่ียวกับ  พ.ร.บ. รับราชการ
ทหาร  พ.ศ. 2497ข้อ 27 
คําสั่งกองทัพบก ที่ 29/2517
ลว.24 ม.ค. 2517   

  22.4 การคําเนินงานเก่ียวกับการฝึกอบรมสมาชิกกองหนุนเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0331/ว 71 ลว. 15 ม.ค. 
2524 

  22.5 การประสานงานกับศูนย์ประสานงานกองหนุนเพ่ือความ
มั่นคงของชาติภาค 1 

 

  22.6 การสั่งการศูนย์ประสานงานกองหนุนเพ่ือความม่ันคงของ
ชาติระดับอําเภอ 

 

  22.7 การควบคุมบันทึกเพ่ิม  จําหน่ายและปลดย้ายประเภท
ทหารกองประจําการทหารกองเกินและทหารกองหนุนใน
ทะเบียนและบัญชี 

- บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมกับ 
กระทรวงมหาดไทย 
ในระเบียบอันเก่ียวกับ  พ.ร.บ.  
รับราชการทหาร  พ.ศ. 2497 
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มต ิ ครม. 
23 ตํารวจภูธรจังหวัด 23.1 การจัดกําลังตรวจรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ - ระเบียบตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี 

ลักษณะที่ 28 
  23.2 การรายงานเหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายใน

จังหวัด เหตุอุกฉกรรจ์ที่เมื่อเกิดคดีเกิดข้ึนทุกคร้ัง เหตุการณ์ที่
ต้องรายงานด่าน และผลการปราบปรามยาเสพติดประจําเดือน 

 

  23.3 การส่ง ก.พ. 7 ของข้าราชการตํารวจและการควบคุม
กําลังตํารวจภายในจังหวัด 

 

  23.4 การวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม - ระเบียบการไม่เก่ียวกับคดีที่ 
24 บทที่ 11 

  23.5 การโต้ตอบธรรมเกี่ยวกับการส่งข้าราชการตํารวจ/ปรับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่หน่วยเหนือสั่งการ 

 

  23.6 การสั่งเรื่องราวแบบคําขอรับบําเหน็จ บํานาญ  

  23.7 การขอรับเงินมูลนิธิสงเคราะห์ในกรณีตํารวจได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 

  23.8 การส่งคนวิกลจริตไปรักษายังโรงพยาบาล  

  23.9 การสั่งนายแพทย์ออกไปชันสูตรพลิกศพ  
  23.10 การเบิกจ่ายตอบรับอาวุธยุทธภัณฑ์เพ่ือซ่อมหรือเก็บยัง

กรมกองที่เป็นเจ้าหน้าที่ 
 

  23.11 การเตือนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพิมพ์  

  23.12 การส่งบทประพันธ์และการแต่งกายเก่ียวกับการ
อนุญาตมีมหรสพ (ง้ิว) ไปให้หน่วยเหนือตรวจสอบ 

 

  23.13 งานเก่ียวกับประวัติ ตามประมวลระเบียบตํารวจต่าง ๆ 
ไม่เก่ียวกับคดีลักษณะที่ 10 

 

  23.14 การขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ  ตราตาม
ประมวลระเบียบตํารวจไม่เก่ียวกับคดีลักษณะที่ 10 

 

  23.15   การส่งเร่ืองราวแบบ ส. ขอรับบําเหน็จบํานาญ  การ
ขอรับเงินมูลนิธิสงเคราะห์ในกรณีตํารวจได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 

  23.16 การบริหารงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 

- ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548  

  23.17 การอนุญาตรถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตํารวจ
หรือรถอ่ืนใช้ไฟสัญญารณวับวามหรือใช้เสีย 6 สัญญาณไซเรน
หรือเสียงสัญญาณอ่ืนใด 

 

  23.18 ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอหรือก่ิงอําเภอ รอง
ผู้อํานวยการหัวหน้าสถานีตรวจภูธรก่ิงอําเภอหรือตําบล สารวัต 
หัวหน้าสถานี ตํารวจภูธรตําบล อนุมัติดําเนินการทุกข้ันตอน
เกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ ครั้งหน่ึงในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท (สาม
แสนบาทถ้วน) ยกเว้นวิธีพิเศษ 
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มต ิ ครม. 
24 สํานักงานธนารักษ์

พ้ืนที่ราชบุรี 
24.1 ลงนามในหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการและลูกจ้างใน
สังกัดสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการคํ้า
ประกันบุคคลหรือเพ่ือการอ่ืน ๆ 

-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ .ศ .  2534 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

  24.2 อนุญาตการใช้รถยนต์พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

25 สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 4 

25.1 ลงนามในใบแต่งทนายความและหนังสือถึงอัยการจังหวัด
เพ่ือให้จัดพนักงานอัยการว่าต่างคดีให้ในกรณีที่มูลคดี (การทํา
สัญญา)  

 

  25.2 การพิจารณาอนุญาตและการออกใบอนุญาตสําหรับการ
ทดสอบฝีมือคนหางาน 

- พ . ร .  บ .  จั ด ห า ง า น แ ล ะ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528  
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 13  
(พ.ศ. 2539) 

  25.3 การต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
สําหรับการทดสอบฝีมือคนหางาน 

 

  25.4 การออกใบแทนใบอนุญาต กรณีสูญหาย ถูกทําลายหรือ
ชํารุดในสาระสําคัญ 

 

  25.5 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและลงนามในวุฒิบัตรในแก่
ผู้สําเร็จการฝึกในหลักสูตรการฝึกเฉพาะพ้ืนที่ ประเภทหลักสูตร
การฝึกยกระดับฝีมือและหลักสูตรการฝึกเสริมทักษะ 

 

  25.6 บอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้กู้ยืมชําระเงินกู้ยืมคืนกองทุน  

  25 .7  ลงลายมื อ ช่ื อ ใน เ ช็ค  เ พ่ื อสั่ ง จ่ า ยจ่ า ยจาก บัญ ชี 
“เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน” 

 

  25.8 ให้ความเห็นชอบรายละเอียดเก่ียวกับการฝึก - พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 

  25.9  การอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ฝึก 

- ป ร ะ ก า ศ คณะ ก ร ร ม ก า ร
ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่ือง 
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข 
ในการให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดเก่ียวกับการ 
ฝึกเตรียมเข้าทํางาน 

  25.10 การรับแจ้งการออกหนังสือรับรองผู้รับการฝึก ว่าเป็น
ผู้สําเร็จการฝึกของผู้ดําเนินการฝึก 

 

  25.11 การรับแจ้งการโอนการประกอบกิจการของผู้ดําเนินการ
ให้แก่บุคคลอ่ืน 

 

  25.12 การจดแจ้ง การเปลี่ยนแปลงผู้ดําเนินการฝึกเป็นของ
ผู้รับโอนการประกอบกิจการ 

 

  25.13 การดําเนินการให้ผู้รับการฝึกซึ่งค้างการฝึกอยู่ในวันโอน
การประกอบกิจการไปรับการฝึกในสาขาอาชีพเดียวกันกับ
ผู้ดําเนินการฝึกรายอ่ืนหรือในสถานฝึกอาชีพของทางราชการ 
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  25.14 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมที่ผู้ดําเนินการฝึกดําเนินการให้ผู้รับการฝึกไปรับ
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

- ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
พั ฒน า ฝี มื อ แ ร ง ง า น  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขใน
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
รายละเ อี ยดที่ เ ก่ี ยวข้ อง กั บ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับ
ฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยน
สาขาอาชีพ 

  25.15 การรับแจ้งการเลิกการประกอบกิจการหรือการมีเหตุ
จําเป็นอย่างอ่ืนไม่สามารถจะดําเนินการฝึกได้อีกต่อไปของ
ผู้ดําเนินการฝึก 

 

  25.16 การดําเนินการให้ผู้รับการฝึกซึ่งค้างการฝึกอยู่ในวันที่
เลิกประกอบกิจการหรือมีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถจะดําเนินการ
ฝึกต่อไป  ไปรับการฝึกในสาขาอาชีพเดียวกันกับผู้ดําเนินการฝึก
รายอ่ืนหรือในสถานฝึกอาชีพของทางราชการ 

 

  25.17 การยกเว้นให้ผู้ดําเนินการฝึกที่ยกเลิกการประกอบ
กิจการหรือมีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถจะดําเนินการฝึกต่อไป ไม่
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกที่ค้างอยู่ 

 

  25.18 การรับทราบหลักสูตรที่ผู้ดําเนินการฝึกรับนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ที่สถานศึกษาส่งเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาหลักสูตรของผู้ ดํ า เ นินการฝึกหรือหลักสูตร
สถานศึกษากับผู้ดําเนินการฝึกได้ร่วมกันจัดทําขึ้น 

 

  25.19 การอนุญาตเป็นศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  
  25.20 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องที่

ใช้ในการฝึก 
 

  25.21 รายงานการดําเนินการ ให้เป็นไปตามนัยของบัญชี 
รายละเอียดการมอบอํานาจแนบท้ายคําสั่ง กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่ 932/2546 ลว. 22 ธ.ค. 2546 คําสั่งกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ที่ 951/2546 ลว. 24 ธ.ค. 2546 คําสั่งกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 952/2546 ลว. 24 ธ.ค. 2546 และ
คําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 954/2546 ลว. 24 ธ.ค. 
2546 

- คําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ที่ 932/2546  
ลว. 22 ธ.ค. 2546 
- คําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ที่ 951/2546  
ลว. 24 ธ.ค. 2546 
- คําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ที่ 952/2546  
ลว. 24 ธ.ค. 2546 
- คําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ที่ 954/2546  
ลว. 24 ธ.ค. 2546 
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มต ิ ครม. 
26 โครงการ 

ชลประทานราชบุรี 
26.1 กระทําการแทนกรมชลประทานในฐานะที่เป็นนิติบุคคล
ในการดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลายเกี่ยวกับที่ดินและ
ทางน้ําชลประทาน ที่กรมชลประทานครอบครองและทํา
ประโยชน์ตาม พ.ร.บ. ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 แก้ไข
เพ่ิมเติม โดย พ.ร.บ. การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2497 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 ประกาศของคณะปฏิบัติ พ.ศ. 
2515 พ.ร.บ. การชลประทานหลวง(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2518 
และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 และ พ.ร.บ. ค้นและคูนํ้า พ.ศ. 
2505 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้ว 

- พ.ร.บ. ชลประทานหลวง พ.ศ. 
2485 แก้ไขเพ่ิมเติม โดย พ.ร.บ. 
การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2497  (ฉบับที่3) พ.ศ. 
2507 ประกาศคณะปฏิบัติ พ.ศ. 
2515 พ.ร.บ. การชลประทาน
หลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 
และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 และ 
พ.ร.บ. คันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 

27 สํานักงานพัฒนา
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ์
พลังงานพ้ืนที่ 4 
ราชบุรี 

27.1 การวินิจฉัยสั่งการในการแก้ปัญหา อุปสรรค ความขัดแย้ง 
ที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจระหว่างหน่วยงานผู้ประกอบการ 
และประชาชน 

- พระราชบัญญัติการส่งเสริม
กา รอ นุ รั ก ษ์พลั ง ง าน  พ .ศ . 
2535 
- พระราชกฤษฎีการอาคาร
ควบคุม โรงงานควบคุม และ
กฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

  27.2 การกําหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ภารกิจที่
ได้รับมอบหมายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

  27.3 การกํากับ ดูแลอาคารและโรงงานควบคุมที่ใช้พลังงาน
ต้ังแต่ 1,000 กิโลวัตต์ แต่ไม่ถึง 2,000 กิโลวัตต์ หรือ 1,175 
กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือบริมาณพลังงานสิ้นเปลืองเทียบเท่า
พลังงานไฟฟ้าต้ังแต่ 30 ล้านเมกะจูล แต่ไม่ถึง 40 ล้านเมกะจูล
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2535 ดังน้ี 

 

     (1) ตรวจสอบเบื้องต้นว่าอาคารหรือโรงงานใดเข้าข่ายเป็น
อาคารหรือโรงงานควบคุม 

 

     (2) ออกหนังสือเตือนให้อาคารหรือโรงงานดังกล่าวปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ . 
2535 

 

     (3) รายงานผลการดําเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค ให้กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทราบทุก 15 วัน 
เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนให้รายงานทันที 

 

28 สํานักงานการค้า
ภายในจังหวัด 

28.1 รายงานการดําเนินการตามนัย ข้อ 3 ของคําสั่งกรมการ
ค้าภายใน ที่ 284/2546 ลว. 11 ธ.ค. 2546           ปีละ 2 
ครั้ง ในช่วงมีนาคม และกันยายน ทุกปี 

- คํ าสั่ งกรมการค้ าภายในที่ 
284/2546 ลว .  11 ธ .ค . 
2546 

29 สํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้า
จังหวัด 

29.1 รายงานการดําเนินการตามนัย ข้อ 4 ของคําสั่งกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ที่ 211/2546 ลว 16 ธ.ค. 2546 เดือน
ละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
 

- คส. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ 
211/2546 ลว  16 ธ .ค . 
2546 
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มต ิ ครม. 
  29.2 รายงานการดําเนินการตามนัย ข้อ 4 ของคําสั่งกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า ที่ 209/2546 ลว. 12 ธ.ค. 2546 ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายนทุกปี 

- คส. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ที่ 209/2546 ลว. 12 ธ.ค. 
2546 

30 สํานักงาน
คณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัด 

30. 1 การทําคําวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อพิพาทค่าสินไหมทดแทน 
ตาม พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ประกันวินาศ
ภัย พ.ศ. 2535 ในการพิจารณาไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และ
วินิจฉัยข้อพิพาทค่าสินไหมทดแทนและเงินตามสัญญาประกันภัย 

- พ .ร .บ .  ประกัน ชี วิต  พ .ศ . 
2535 ม .48 และ  พ .ร .บ . 
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  
ม. 51 

  30.2 ให้เป็นนายทะเบียนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ  พ .ศ .  2535 ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเ ติมโดย  พ .ร .บ .  คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ดังน้ี 

- พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

         (1)  เร่ืองเรียกเงินตามจํานวนที่ได้จ่ายคืนจากเจ้าของรถ 
หรือบริษัทแล้วแต่กรณี (ม.26) 

 

         (2) การยึดรถท่ีก่อให้เกิดความเสียหายไว้ (ม.28)  

         (3) การขายทอดตลาดรถที่ยึดไว้ (ม.29)   

         (4) การเรียกเงินคืนจากรถที่ได้รับการยกเว้นตาม  
ม.8 (ม.32) 

 

         (5) การเปรียบเทียบปรับความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ที่มีโทษ
ปรับสถานเดียว (ม.46) 

 

  30.3 ดําเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2540 ในเรื่อง 

        (1) การแจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือ
ดําเนินคดี (ม.45) 

- พ.ร .บ. ผู้ประสบภัยจากรถ 
พ .ศ .  2 5 3 5  และที่ แ ก้ ไ ข
เพ่ิมเติม  

         (2) การอนุญาตไม่ฟ้องคดี กรณีพนักงานอัยการมีความเหน็
ว่าไม่มีทางชนะคดี หรือไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 

 

        (3) การอนุญาตไม่ฟ้องคดี กรณีบุคคลซึ่งต้องรับผิดชดใช้เงิน
คืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ถึงแก่ความตาย และไม่มีทรัพย์
มรดรตกทอดแก่ทายาท หรือไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีที่
มิใช่กรณีพนักงานอัยการมีความเห็น 

 

       (4) เร่ืองการขอเข้าเฉลี่ยในทรัพย์ที่มีการขายทอดตลาด  
(ม.28)  

 

       (5) เร่ืองการใช้สิทธ์ิไล่เบ้ีย (ม.31)  

       (6) กรณีที่สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นเจ้าหน้ี
และมีความจําเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาลให้มีอํานาจลงนามแต่งต้ัง
ทนายความเพ่ือดําเนินคดี และดําเนินการใด ๆ ในฐานะคู่ความ 
(ม.26 และ ม.31) 

 

       (7 )  กรณีประนีประนอมยอมความในศาลแทนกรม
ประกันภัย 
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มติ  ครม. 
       (8) การดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษา

รวมตลอดถึงการย่ืนคําขอรับชําระหน้ีหรือขอเฉล่ียทรัพย์ 
 

  30.4 การอนุมัติจํานวนเงินและสั่งจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีแพ่งจากเงินกองทุน
ของผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายการเก็บรักษา การจัดการกองทุน และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2543 

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา 
ก า ร จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น  แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2543 

  30.5รายงานการดําเนินการตามนัยข้อ 4 ของคําสั่งกรมการ
ประกันภัย ที่ 247/2546 ลว. 12 ธ.ค. 2546 โดยรายงานปีละ 
2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี 

 

  30.6รายงานการดําเนินการตามนัยข้อ 4 ของคําสั่งกรมการ
ประกันภัย ที่ 248/2546 ลว. 12 ธ.ค. 2546 โดยรายงานปีละ 
2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม และกันยาย ของทุกปี 

 

31 โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 

31.1  การอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางออกนอกท่ีต้ังสํานักงาน
และออกนอกเขตจังหวัด หรือเป็นการใช้ข้ามคืน 

- ระเบียบ สร. ว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  31.2 ปฏิบัติงานที่เป็นปกติธรรมดา ได้แก่ การโต้ตอบหนังสือ 
การตอบรับ การเตือน การเร่งรัด การทักท้วง การทวงถาม การ
ขอเบิกแบบพิมพ์ และพัสดุต่าง ๆ  

 

  31.3  การตรวจสอบพัสดุประจําปีและการจําหน่ายพัสดุทุก
ขั้นตอน 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 การควบคุม
และส่วนที่ 3 การจําหน่าย 

  31.4 การอนุญาตสัญญาการยืมเงินของข้าราชการในสังกัด
ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท  

- ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 

  31.5 การอนุมัติจ่ายเงินเป็นค่าอาหารคนไข้ภายในวงเงินไม่เกิน
ครั้งละ 100,000 บาท 

 

  31.6 การอนุมัติจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคให้จ่ายได้ตามจํานวนที่
ได้รบแจ้งหนี้ในแต่ละครั้ง 

 

  31.7  การตรวจสอบพัสดุประจําปีของหน่วยงานทุกข้ันตอน - ระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 155 

  31.8 การอนุญาตการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
รวมท้ังการอนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการลูกจ้าง 
และพนักงานราชการในสังกัด  

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการอนุญาตให้เดินทางไป
ราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการพ.ศ.2524 ข้อ 
11(5) 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ ว ยพนั ก ง านร าชกา ร  พ .ศ . 
2547 
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มต ิ ครม. 
32 โรงพยาบาล 

ชุมชน 
32.1 การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสํานักงาน ยกเว้นนอกเขตจังหวัดเว้น
แต่กรณีนําส่งผู้ป่วยไปทําการรักษานอกเขตจังหวัด  ให้อนุญาตได้
เฉพาะกรณีและหากมีความจําเป็นในการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทาง
ราชการ  (รถประจําโรงพยาบาล) ก็ให้มีอํานาจส่ังใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ของทางราชการออกนอกเขตจังหวัดและค้างคืนได้เพื่อการน้ี  แล้ว
รายงานให้ทราบ 

- ระเบียบ สร. ว่าด้วยการอนุญาต
ให้ เ ดิ นทา ง ไปราชการ  พ .ศ . 
2524 ข้อ 11 (5) และระเบียบ 
สร .  ว่ าด้ วยรถราชการ  พ .ศ . 
2523 

  32.2 การตรวจสอบพัสดุประจําปีและการจําหน่ายพัสดุทุก
ขั้นตอน  

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนที่ 2 
การควบคุมและส่วนที่ 3 การ
จําหน่าย 

  32.3 การอนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางออกนอกเขตท่ีต้ังสํานักงาน - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการใช้รถราชการ  พ.ศ. 
2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

    

 
          
 
 
 
 
     

 



ผนวก ง.  
บญัชกีารมอบอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดใหน้ายอําเภอ  ปฏบิตัริาชการแทน 
ในการสั่งการอนญุาต  การอนุมัติ  การปฏบิตัิราชการ  หรือดาํเนินการอ่ืน 

(แนบทา้ยคําสัง่จังหวัดราชบรุี ที ่ 3746 /2556  ลงวันที ่  29 ตุลาคม  2556) 
 

ที ่ ส่วนราชการ อํานาจหน้าที ่
กฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง 

มต ิ ครม. 
1 อําเภอ 1.1 การอนุญาตการเดินทางไปราชการรวมท้ังการอนุญาต

ออกนอกเขตอําเภอและจังหวัด  และอนุมัติการเบิกจ่ายใน
การเดินทางไปราชการของข้าราชการและลูกจ้างในอําเภอ  

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
และ พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 2548 

  1.2 การอนุญาตให้ใช้รถยนต์ของทางราชการออกนอกเขต
อําเภอและจังหวัด หรือมีการใช้ข้ามคืน ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไป
ราชการ 

- ระเบียบ สร.ว่าด้วยรถราชการ 
พ .ศ .  2 5 2 3  แ ล ะที่ แ ก้ ไ ข
เพ่ิมเติม 

  1.3 การตรวจตราดูแลการดําเนินกิจการของมูลนิธิในเขต
ท้องที่รับผิดชอบ ตามความในมาตรา 128 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชําระใหม่ พ.ศ. 2535 

- ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่ ให้ตรวจชําระใหม่ 
พ.ศ. 2535  

  1.4 การอนุมัติทําลายเอกสารที่เก่ียวกับบัตรประจําตัว
ประชาชนในท้องที่อําเภอ ตามระเบียบกรมการปกครองว่า
ด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2538 

- ระเบียบการกรมการปกครอง
ว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ. 2535 

  1.5 การพิจารณาเรื่องสัญชาติในเอกสารทะเบียน เช่น 
การเพ่ิมเติม การแก้ไข การจําหน่าย ตามระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ . 
2535 ตอนท่ี 3 ข้อ 115 (3)  

- ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่า
ด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2535 

  1.6 การออกใบผ่านภาษีให้คนต่างด้าวซึ่งเดินทางออกจาก
ประเทศโดยมาตรา 14 อัฎฐ แห่งประมวลรัษฎากร 

- ประมวลรัษฎากร 

  1.7 การตรวจสอบและการจําหน่ายพัสดุทุกขั้นตอน
เกี่ ยว กับงานพัส ดุของ อํา เภอ   ตามระเ บียบสํ านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

- ระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม 

  1.8 การออกหนังสือสําคัญแสดงหลักฐานการเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน  

- พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ ลั ก ษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  1.9 กรณีผู้ ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจําตําบล ดํารง
ตําแหน่งจนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์หรือดํารงตําแหน่ง
ครบวาระ 5 ปี ให้จัดทําเป็นคําสั่งอําเภอ สั่งให้พ้นจาก
ตําแหน่งและดําเนินการเลือกและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
แทนตําแหน่งที่ว่างตามระเบียบกฎหมาย 
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มต ิ ครม. 
  1.10 กรณีผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตร

กํานัน ลาออกจากตําแหน่งให้จัดทําเป็นคําสั่งของอําเภอ 
และจะดําเนินการเลือกและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทน
ตําแหน่งที่ว่างต่อไป 

 

  1.11 กรณีกํานันขอเปล่ียนสารวัตรกํานัน ให้จัดทําเป็น
คําสั่งอําเภอ สั่งให้พ้นจากตําแหน่งและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างตามท่ีกํานันรายงาน 

 

  1.12 งานเกี่ยวกับการสั่งการให้ข้าราชการและลูกจ้างใน
สังกัดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและอนุมัติให้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2550 

  1.13 งานเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการของอําเภอ 
ได้แก่ การสรรหาและเลือกสรร การดําเนินการจ้างและการ
จัดทําสัญญาจ้าง การออกคําสั่งมอบหมายให้พนักงาน
ราชการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัย การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบังคับ
บัญชาพนักงานราชการ 

- คํ า สั่ ง ก รมกา รปกครอ ง ท่ี 
345/2554 ลงวันที่  
4 เมษายน 2554 

  1.14 การอนุมัติ /อนุญาตการออกนอกเขตจังหวัดและ
การไปราชการภายในราชอาณาจักรของนายกเทศมนตรี
ตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
เทศบาล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันต้ังอยู่ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 
 

           
          นิสิต  จันทร์สมวงศ์ 
               (นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์) 
              ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
 
 




